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EDITORIAL/OPINIÃO

HILÁRIA MACHADO

Nutricionista de Vilela no Centro Médico 
e de Enfermagem de Paços de Ferreira

O gengibre, cientificamente 
conhecido como “Zingiber offici-
nale”, é uma raiz de origem asiáti-
ca, capaz de aportar enormes be-
nefícios ao nosso organismo. O 
gingerol é a principal substância 
bioativa do gengibre e, responsá-
vel por muitas das suas proprie-
dades medicinais. O rizoma (par-
te subterrânea do caule) é a parte 
utilizada como especiaria.

Pode ser utilizado para com-
bater algumas doenças e pertur-
bações de saúde, mas a principal 
propriedade terapêutica que lhe 
é atribuída diz respeito ao com-
bate de problemas gastrointesti-
nais, como náuseas, vómitos, do-
res de estômago, diarreia, flatu-
lência e ainda úlceras gástricas. 
Outro benefício a destacar é o 
alívio de sintomas de enjoos 
(ação antiemética), tanto em si-
tuações de gravidez (consumo 
com moderação) como em casos 
de quimioterapia, e ainda no 
pós-operatório.

Possui uma ação anti-inflama-
tória, antioxidante, diurética, e 
um importante papel no alívio de 
dores musculares, causadas pelo 
exercício físico intenso.

No que diz respeito ao proces-
so de perda de peso, em conjunto 
com uma alimentação saudável, o 
gengibre pode representar um 
importante aliado devido à pre-
sença de substâncias termogéni-
cas na sua constituição, que esti-
mulam o metabolismo do orga-
n i s m o  e  p o t e n c i a l i z a m  a 
utilização de gordura corporal. 
Pode ser utilizado em prepara-
ções culinárias, assim como em 
infusões.

Benefícios 
do Gengibre

       TRIBUTO …

N
ão é fácil o diálogo entre dois teimo-
sos, convictos de que têm razão. Na-
da tem que ver com a amizade entre 

ambos. Tem sim a ver com diferenças nos pon-
tos de vista sobre o assunto em causa. Na mi-
nha vida profissional lidei com muita gente 
teimosa, mas na roda de amigos encontrei um 
verdadeiro vencedor de conversas. Trata-se 
da figura carismática e meu velho amigo An-
tónio Cardoso, falecido em janeiro de 2014. A 
sua voz encorpada e conjugada com o seu sa-
ber, era um autêntico sino a marcar as horas 
do alto da torre, no decurso das conversas em 
que se envolvia. Nas reuniões de Assembleias 
raramente pedia a palavra durante o debate. 
Esperava serenamente pela sua vez, em que a 
razão do seu julgamento vinha ao de cima. An-
tónio Cardoso argumentava, convencia e ra-
ramente alguém se atrevia com contraditó-
rio. Era um vencedor nato na argumentação e 

na retórica. Como político foi um 
dos fundadores locais do seu Parti-
do e militante número um da conce-
lhia, foi Presidente da Assembleia 
Municipal da Câmara Municipal de 
Paredes, função que desempenhou 
com autoridade e com muita ele-
gância na condução dos debates. 
Era mesmo apreciado pelos adver-
sários partidários, que muitas ve-
zes o reconheceram como o “Presidente cer-
to, no lugar certo” em tempos conturbados da 
vida política e social. Durante a sua vida, para 
além de gerente bancário, participou em vá-
rios organismos de destaque, que me dispen-
so de enumerar ou referenciar, porque foram 
tantos, bem como em Comissões Políticas de 
destaque para a sua terra que tanto amava. 
Colaborou com a maioria das Associações 
locais, contribuindo de forma pedagógica pa-

ra o seu desenvolvimento, com 
destaque para a Caixa de Crédito 
Agrícola, a Adega Cooperativa, a 
Associação de Lavradores da Ma-
dalena e Besteiros, o Emaús, e os 
Bombeiros Voluntários de Pare-
des, Associação da sua paixão, e 
para a qual me chegou a convidar 
para Comandante no regresso da 
minha última missão militar, em 

Moçambique. O amigo “Cardoso da Madale-
na” fazia questão de nunca recusar missões 
dinamizadoras das entidades que represen-
tavam o melhor da capacidade de iniciativa e 
de associativismo local. Dotado de um forte 
caráter inovador, de um sentido profundo do 
valor das coisas da sua terra era um cavalhei-
ro. Na primazia da lealdade deixou profundas 
saudades à família e aos amigos, e exemplo à 
classe política.

António Cardoso (“Cardoso da Madalena”)

POR: GASTÃO MOREIRA

Q
uem sucede a Salvador So-
bral como representante 
português na Eurovisão? 

Obtivemos a resposta a esta pergunta, 
esta semana, com a vitória de Cláudia 
Pascoal no Festival da Canção após a 
interpretação do tema “Jardim”.

Como é óbvio, a reacção genera-
lizada foi a de que com esta música 
não temos hipóteses, o que, por si 
só, pouco ou nada significa, uma vez 
que são tantas as probabilidades 
dadas agora a esta canção, como as 
que foram dadas inicialmente a Sal-
vador Sobral no ano passado. Claro 
que, após a Eurovisão, já todos éra-
mos aqueles eruditos musicalmen-
te que tínhamos previsto com exati-
dão finalmente a glória lusitana 
através de “Amar pelos dois”. 

Esta é de tal forma a realidade que 
muitos mais foram aqueles que se co-
locaram do lado da realçada minoria 
que sempre acreditou no português 
do que aqueles que deram o braço a 
torcer e admitiram a surpresa com a 
vitória lusa. Só que, como bons portu-
gueses e, quase findo este sentimen-
to de orgulho pela vitória em Kiev, 
voltamos ao natural pessimismo de 
quem nunca pode ser melhor que os 
outros e auguramos o já tão esperado 
retorno à humilhação dos represen-
tantes dos outros países.

Peço desculpa àqueles que enten-
dem que com isto afirmo que não so-
mos optimistas. Temos é uma forma 
diferente de ver as coisas: Logo após 
acontecer, todos sabemos que era 
possível, numa estranha forma de le-
var à letra a célebre frase do João Pin-
to que dizia que “prognósticos só 
(são) no fim do jogo”. Especialmente 
se a vitória sorrir ao nosso lado, por-
que nada dá mais satisfação do que a 
frase: “Eu bem te avisei”.

 Até lá, somos o nosso maior ini-
migo, atacamo-nos como mais nin-
guém nos ataca e desconsideramo-
-nos como mais  ninguém nos 
desconsidera. 

Somos autênticos assassinos das 
nossas próprias pretensões e deixa-
mos dois pés atrás à espera que se-
jam os outros a percorrer o nosso 
caminho, esquecendo-nos que para 
não ficarmos a ver navios, temos de 
ser nós a remar contra a maré.

E, é nesta situação que a Pascoal 
vai defender o legado do Salvador 
em Lisboa, a 12 de maio, sabendo 
que vai ter de mover o resto da Euro-
pa a seu favor antes de poder contar 
com o apoio dos seus compatriotas. 

Enquanto não o fizer, poucos aqui 
vão regar o seu “jardim”.

Também não é para menos aten-
dendo a que até 15 de março anda-
remos todos precupados em roçar e 
devastar o mato deste pequeno mas 
imenso Portugal; Mas isso será o te-
ma do próximo editorial.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Nós , os nossos e o Festival da Canção
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O
s comerciantes 
da cidade de Pa-
redes já fizeram 

chegar à câmara, via Asso-
ciação de Empresas de Pa-
redes (ASEP) aquilo que 
pretendem ver alterado. 
“Mexidas nos sentidos do 
trânsito, estacionamento, 
melhor iluminação das ruas 
e mais policiamento mas 
sem multas, revelou Pereira 
Leite, presidente da ASEP, 
sem no entanto se alongar 
fazendo notar que a decisão 
p a s s a  s o b r e t u d o  p e l a 
autarquia.   

“As pessoas dificilmente 
vão a um lado se esse local 
distar mais de 180 metros. 
D e f e n d e m o s  u m  e f i c a z 
aproveitamento com liga-
ções pedonais na feira cla-
ramente”, disse, reconhe-
cendo que “só com uma es-
t r a t é g i a  c o m u m  q u e 
envolva os interessados e a 
Câmara é possível minimi-
zar os conflitos existentes”.

Desafiado a concretizar 
quais as mexidas necessá-
rias a fazer no trânsito, Pe-
reira Leite apenas precisou 

que está no horizonte da 
ASEP a construção de um 
novo parque de estaciona-
mento na cidade. 

 “Estamos a avançar com 
a ideia de criar um parque 
de estacionamento da cida-
de, gerido por nós. Existe 
local. Está dependente de 
algumas démarches. Trata-
-se de um equipamento que 
não vai implicar grande in-
vestimento por parte da as-

sociação, que terá como 
propósito servir quem vem 
ao comércio de Paredes e 
potenciar o comércio tradi-
cional”, disse, realçando que 
não é objetivo da ASEP ta-
xar os automobilistas que 
estacionem ou usufruem do 
novo estacionamento. Nu-
ma reunião que juntou cer-
ca de 90 empresários, além 
da questão da mobilidade, 
foram abordados temas co-

ASEP promete novo estacionamento 
de apoio ao comércio tradicional
MOBILIDADE. A Associação de Empresas de Paredes assinalou o 2º aniversário promovendo uma conversa informal com os jorna-
listas. O desejo de criar mais e melhores condições para que o setor empresarial se desenvolva marcou o encontro.

António Orlando | texto

PRECISA-SE  
EMPREGADO DE MESA

      Homem ou Mulher

Enviar  Curriculum para:

jornalprogresso.publicidade@gmail.com
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A Autarquia já terá 
como dado adquirido 
reabrir o trânsito nos 
dois sentidos na Avenida 
da República. No topo 
desta Avenida, junto à 
Estação da CP, irá nascer 
uma rotunda e na outra 
ponta, na rua que separa 
o tribunal e o parque Jo-
sé Guilherme, voltará a 
haver trânsito nos dois 
sentidos. A rua 1º de De-
zembro manterá a circu-
lação automóvel apenas 
num sentido por ser de-
masiado estreita. Em ci-
ma da mesa está a aber-
tura ao trânsito, do sen-
tido ascendente, na Rua 
Serpa Pinto, a partir da 
Rotunda dos Bombeiros 

via CTT. A circulação ro-
doviária na rua António 
Araújo, junto à Escola 
Secundária de Paredes, 
será igualmente alvo de 
um ajuste. É admissível 
que volte a ser possível 

subir de carro aquele ar-
ruamento.  As altera-
ções à circulação rodo-
viária ainda estarão em 
fase de estudo e em bre-
ve deverão ser assumi-
das pela autarquia.

Mudanças no trânsito à vista 

mo a iluminação e seguran-
ça pública assim como a ani-

mação e a ligação entre o 
Parque da Feira e o Parque 
José Guilherme.

Nesta matéria, Pereira 
Leite, realçou que a maioria 
dos comerciantes defendeu 
que deve ser criado um cor-
redor de animação entre os 
dois parques com atividades 
que atraiam pessoas às lojas 
e ao comércio.

“Não basta ter estaciona-
mento é preciso que esse es-
tacionamento seja parte do 
início de um percurso agra-
dável pedonal, com percur-
sos iluminados e movimento. 
O parque da Feira já começa 
a ter algumas coisas e vale a 
pena ir lá, mas tem de estar 
iluminado para as pessoas se 
sentirem bem. Temos de 
criar condições agradáveis 
para chegar lá, um corredor 
de animação entre o parque 

da feira e o parque José 
Guilherme.

DOIS ANOS DE ASEP
Sobre o balanço dos dois 

anos da ASEP, Pereira Leite 
reiterou o compromisso de 
continuar a desenhar solu-
ç õ e s  q u e  p r o m o v a m  o s 
associados.

Na área das empresas a 
associação deixou de fazer 
missões empresariais ao ex-
terior e inverteu a situação, 
trazendo pessoas que sejam 
consumidores dos produtos 
de Portugal reiterando o 
compromisso de reinventar 
soluções para potenciar Pa-
redes e trazer os turistas pa-
ra a cidade. “Estamos a criar 
uma solução em que o produ-
to de Paredes será visível a 
quem visita a zona do Grande 
Porto”, antecipou.

Pereira Leite pediu a Alexandre Almeida,
instalações para a sede da ASEP

Vai ser possível subir de carro 
a Rua Serpa Pinto
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Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro  |  4580-104 Paredes  |  255 776 010  |  Abre às 12:00
marnabocamarisqueira@gmail .com

O melhor local para comer peixe fresco, marisco, bacalhau à zé do pipo, 
entre outras variadissimas delicias gastronómicas. (Ao domingo à Cabritinho Assado no Forno)

VISITE-NOS E COMPROVE A EXCELENTE QUALIDADE QUE TEMOS PARA LHE OFERECER
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Há “Heróis da Fruta” em Paredes
O Município de Paredes apresen-

tou formalmente o projeto, designado 
“Viver Melhor”, que tem como propósi-
to contribuir para a melhoria da quali-
dade de vida e a saúde mental e física 
dos doentes oncológicos, através do 
apoio psicológico (sessões de grupo) e 
exercício físico.

A apresentação decorreu no dia 5 
de março, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho e contou com a presença de 
cerca de duas de dezenas participantes 
(16 de Paredes, 2 de Penafiel, 1 de Pa-
ços de Ferreira e 1 de Lousada). A presi-
dente da APLL, Isabel Barbosa, subli-
nhou que este projeto vem dar respos-
ta a uma das necessidades que se 
verificam na região. “Agradecemos ao 
Município a possibilidade de alargar 
este projeto, que vai dar um apoio 
enorme aos sobreviventes de doenças 
oncológicas, que tinham que se deslo-

car ao Porto para ter este apoio”.
Helena Paula Regalo, também ela 

doente oncológica, referiu que “este 
projeto já devia ter surgido há muito 
tempo”.

Lembrou as fases menos boas pelas 
quais tem passado, mas ao mesmo tem-
po, mostrou a força, coragem e deter-
minação para aceitar a doença e saber 
lidar com as fases mais críticas. Elogiou 
o projeto do município que “gostava de 
ver alargado aos cuidadores”.

A autarquia conta com a parceria da 
Associação Portuguesa de Leucemias e 
Linfomas (APLL) e da empresa forma-
dora Multiformactiva, que contribuiu 
com a oferta do material para o exercí-
cio físico. O projeto, tal como já noticia-
do pelo Progresso de Paredes, decorre 
às terças e sextas-feiras, no Pólo de 
Empreendedorismo, junto ao Posto da 
GNR, no lugar da Feira, em Paredes.

“Viver Melhor”  
apresentado formalmente

A 
Escola Básica 
N.º 1 de Lor-
delo, a Escola 

Básica N.º 2 de Lordelo, o 
Jardim-de-infância Car-
reiras Verdes e o Colégio 
Casa-Mãe, são os esta-
belecimentos de ensino 
que representam o con-
celho de Paredes no “He-
róis da Fruta – Lanche 
Escolar Saudável”. Aque-
le que é “o maior programa gratuito 
de educação para a saúde em Portu-
gal” é promovido pela Associação 
Portuguesa Contra a Obesidade In-
fantil (APCOI).

O projeto Heróis da Fruta, que 
vai na sétima edição, tem como obje-
tivos incentivar as crianças a ingerir 
fruta todos os dias, na escola e em 
casa; conhecer a importância dos 
alimentos saudáveis para a manu-

tenção da saúde; encorajar as crian-
ças a orgulhar-se de praticar um es-
tilo de vida saudável e despertar a 
comunidade para os benefícios das 
pequenas mudanças nos hábitos 
diários. Para além do incentivo diá-
rio ao consumo da fruta, o projeto 
leva às crianças “lições importantes 
sobre alimentação, nutrição, exercí-
cio físico, higiene, bem-estar, prote-
ção ambiental, poupança, entre mui-

tos outros valores de ci-
dadania que as ajudam a 
crescer mais saudáveis, 
ativas e felizes”, susten-
tam os responsáveis.

Os alunos participan-
tes gravaram “teledis-
cos” em que partilham, 
através de canções origi-
nais, as lições que apren-
deram ao longo do ano 
sobre hábitos de alimen-

tação saudável. Esses hinos dos he-
róis da fruta estão a votação até 15 
de março. Serão eleitos quatro fina-
listas – os três mais votados e o vídeo 
mais partilhado – por distrito ou re-
gião autónoma num total de 80 
finalistas.

O centro Escolar de Mouriz e o 
Jardim-de-Infância de Estrebuela 
já venceram a competição em an-
teriores edições.
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Rui Moutinho demitiu-se da comissão política 
do PSD Paredes, onde ocupava o cargo de Presi-
dente. Nuno Serra, o 1º vice-presidente da Conce-
lhia, assumiu interinamente a presidência da con-
celhia, segundo revelou ao Progresso de Paredes, 
Inácio Costa, presidente da mesa do plenário. Se-
gundo o responsável “a Comissão Politica do PSD/
Paredes mantém-se, assim, operacional”. 

 A demissão de Rui Moutinho surgiu por carta 
apresentada em reunião da comissão política. “Sin-
to que, nesta fase da minha vida, não tenho a dispo-
nibilidade que se exige e de que o partido necessi-
ta”, argumentou o social-democrata. 

Recorde-se que Moutinho chegou a presidente 
do partido depois de uma disputa interna com Joa-
quim Neves, em dezembro de 2016. Antes, Pedro 
Mendes tinha-se demitido alegando “divergências 
internas” criadas pela interferência do, à altura, 
presidente da Câmara de Paredes, Celso Ferreira 
ao impor Rui Moutinho como candidato à câmara.

Na carta de demissão revelada pelo jornal 
eletrónico Verdeiro Olhar (VO), Rui 

Moutinho queixa-se de uma im-
prensa “hostil” e faz um apelo a 
que, “aproveitando este momen-
to de decisões internas, que in-
clusivé levarão a que em março 

tenha de haver eleições para a 
Mesa do Plenário, façamos todos 

um esforço de união”.

Nuno Serra substitui  
Rui Moutinho na liderança 
do PSD/Paredes 

J
osé Carlos Barbosa 
foi, no dia 16 de fe-
vereiro, no auditório 

do centro cívico de Louredo, 
empossado como presiden-
te Comissão Política Conce-
lhia (CPC) do PS/Paredes. O 
jovem socialista recebeu as 
chaves da concelhia das 
mãos de Batista Pereira, o 
presidente cessante. 

Para José Carlos Barbo-
sa, a principal prioridade da 
nova concelhia “é o incenti-
vo à militância” no partido 
socialista de todos os simpa-
tizantes da causa, porque 
acredita que “num concelho 
tendencialmente de direita, 
só é possível reforçar o últi-
mo resultado eleitoral tendo 
um partido socialista “forte, 
com massa critica e que con-
siga estabelecer pontes com 

a sociedade”, disse. Para o 
novo líder do PS/Paredes é 
importante desde já planifi-
car a estratégia para o proje-
to autárquico para 2021, 
propondo a criação de “gru-
pos de trabalho nas 18 fre-
guesias chamando todos os 
militantes e simpatizantes”, 
procurando com isto “criar 

condições que nesses gru-
pos por freguesia sejam es-
colhidos os candidatos ao 
sufrágio de 2021”, deixando 
claro que “só é possível ter 
sucesso numa eleição local, 
quando o candidato tem 
uma participação cívica im-
portante na sua freguesia”, 
concluiu.

Alexandre Almeida, pre-
sente na cerimónia de inves-
tidura fez notar que “o PS/
Paredes ao eleger José Car-
los Barbosa” como presiden-
te da CPC “dá um claro sinal 
de renovação do partido aos 
paredenses, sendo também 
o reconhecimento do parti-
do a um militante que esteve 
sempre disponível para lu-
tas muito difíceis ”, revelou.

Já o presidente da CPC 
cessante, José Batista Pe-
reira, sublinhou que “já se 
começam as sentir as dife-
renças após os primeiros 
100 dias da governação de 
um executivo do Partido So-
cialista, a cidade e o conce-
lho de Paredes têm agora 
iniciativas que mobilizam 
os paredenses, como foram 
exemplo as festas tradicio-
nais de Natal, Ano Novo, 
J a n e i r a s  e  C a r n a v a l ”, 
concluiu.

Empossada nova liderança 
no PS/Paredes
CERIMÓNIA. Novo líder do PS Paredes quer planificar desde já a estratégia para pro-
jeto autárquico de 2021.

António Orlando | texto

No dia 29 de fevereiro de 
2018 tiveram lugar as elei-
ções para a Comissão Políti-
ca e Mesa do Plenário da con-
celhia de Paredes da Juven-
tude Popular.

A Lista A, liderada por 
João Ferreira, foi eleita por 
unanimidade da estrutura 

centrista, Artur Malheiro 
Mesquita foi reeleito, tam-
bém por unanimidade, Presi-
dente da Mesa.

O novo presidente, de 20 
anos de idade, é natural de 
Baltar, estudante de Gestão 
da Faculdade de Economia 
da Universidade do Porto, é 

membro do Rotaract Clube 
de Paredes e secretário do 
Conselho Municipal da Ju-
ventude de Paredes.

“É com orgulho e sentido 
de responsabilidade” que 
João Ferreira, assume a pre-
sidência da JP Paredes, afir-
mando que “Paredes precisa 

de mais políticas de Juventu-
de e de uma JP forte para fa-
zer oposição local com quali-
dade e elevação”.

O presidente eleito vai ter 
como seus vice-presidentes, 
Luís Cruz, Mariana Cepêda e 
Rui Machado. Como secretá-
ria foi eleita Carolina Cruz.

João Ferreira é o novo 
Presidente da JP Paredes

Passagem de testemunho 
nas hostes  socialistas de Paredes
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

Av. Bombeiros Voluntários 110 | 4585-015 BALTAR
email.: lojapowerfix@gmail.com

Reparação e venda de eletrodomésticos

■fabrico e colocação de resguardo
■chuveiros vidros temperados ■laminados
■duplos ■espelhos ■guardas para escadarias 
■toda a transformação em vidro ■curvos ■rincon 
■foscagem ■pios casa banho

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..

LEITÃO ASSADO TILCARNE, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

911 901 415 - Loja do Leitão
916 179 613 - Bruno - Besteiros
914 083 248 -Sérgio - Ferreira
GPS: 41.218033,-8.349362

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

Tel.: 22 402 1085
Abre às 6:00 – 21:00

PRATO DO DIA 5€
Pão, prato, bebida, (copo) e café

PRATO DO DIA C/ SOPA 6€
Pão, sopa, prato, bebida, (copo) e café

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço
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PUB

A 
F a c u l d a d e  d e 
Ciências da Uni-
versidade do Por-

to, a Associação de Municí-
pios Parque das Serras do 
Porto e os municípios que a 
integram – Gondomar, Pare-
des e Valongo – assinaram, 
no dia 28 de fevereiro, um 
Protocolo de Colaboração 
para a realização de estágios, 
dissertações de mestrado e 
teses de doutoramento com 
incidência no Parque das 
Serras do Porto.

A cerimónia protocolar 
realizou-se no Museu Muni-
cipal de Valongo., que acolhe 
provisoriamente a sede do 
Parque das Serras do Porto.

“A Universidade do Porto 
é um importantíssimo aliado, 
determinante para consoli-
dar o futuro do Parque das 
Serras do Porto”, considerou 
José Manuel Ribeiro, que as-
sinou o protocolo na dupla 
qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Valon-
go e do Conselho Executivo 
da Associação de Municípios 
Parque das Serras do Porto. 
Pela Faculdade de Ciências 
da Universidade do Porto ru-
bricou o documento, Antó-
nio Fernando. A cerimónia 
contou igualmente com a 

presença dos autarcas Ale-
xandre Almeida, presidente 
da Câmara de Paredes e Luís 
Filipe Araújo, vice-presiden-
t e  d a  a u t a r q u i a  d e 
Gondomar.

O Parque das Serras do 
Porto – abrange a área com-
preendida pelas serras de 
Santa Justa, Pias, Castiçal, 
Santa Iria, Flores e Banjas –  
foi classificado pelos municí-
pios de Paredes, Valongo e 
Gondomar como Paisagem 
Protegida Regional.  

Um dia antes de ser assi-
nado o protocolo, no terreno, 
já se trabalhava por conta 
desta colaboração. Na Se-
nhora do Salto, no dia 21 de 
fevereiro, realizou-se o I 
Workshop em Trabalho de 
Campo, organizado pelo Nú-
cleo de Geologia do Porto, 
com a colaboração da Pro-
fessora Maria dos Anjos Ri-

beiro e do Professor Alexan-
dre Lima.

O objetivo do workshop 
foi promover a aprendiza-
gem de técnicas de cartogra-
fia em geologia. 

A Senhora do Salto, é um 
local de particular relevância 
do ponto de vista geológico, e 
nem mesmo o mau tempo de-
moveu os participantes, que 
incluíam alunos das Universi-
dades do Porto e Minho, bem 
como elementos de algumas 
empresas de geotecnia.

 
PLANO DE GESTÃO
DO PARQUE DAS 
SERRAS DO PORTO 
EM CURSO
A Associação de Municí-

pios Parque das Serras do 
Porto está a promover “um 
amplo processo participati-
vo” para elaborar um plano 
de gestão, “que será o GPS, 

para os próximos 20 anos de 
gestão” do Parque das Serras 
do Porto.  

O processo participativo 
do Plano de Gestão do Par-
que das Serras do Porto inte-
gra três fases distintas que 
visam estabelecer uma agen-
da comum que integre as vi-
sões sobre o território do 
Parque dos membros da co-
munidade, identifique os 
principais recursos e proble-
mas, compreenda o cenário 
atual e gere novas ideias de 
utilização e valorização, dan-
do início ao desenvolvimento 
de propostas e criando redes 
de atores em torno de inte-
resses comuns; a definição 
de uma ação comum, consoli-
dando-se e aprofundando-se 
propostas por áreas temáti-
cas e definindo-se ações ex-
perimentais a realizar em 
Julho; e o estabelecimento, 
no final do ano, de acordos de 
compromisso e parceria en-
tre os diferentes atores do 
território, como autarcas, 
associações, empresas, pro-
prietários, etc..

O Centro Escolar de Re-
carei acolhe nesta sexta-fei-
ra, dia 9 de março, a segunda 
sessão de um ciclo de encon-
tros que começaram há cerca 
de 15 dias na Escola Básica 
d a  A z e n h a ,  e m  C a m p o , 
Valongo. 

Parque das Serras  
do Porto “campus” da 
Universidade do Porto
AMBIENTE. Senhora do Salto acolheu Workshop organizado pelo Núcleo de Geologia 
do Porto. O trabalho de campo envolveu alunos das Universidades do Porto e Minho. 

António Orlando | texto
O Plano Anual das Fei-

ras da Cidade de Paredes 
para o ano em curso já se 
encontra aprovado. O as-
sunto foi presente a reu-
nião do Executivo, no pas-
sado dia 14 de fevereiro.

Refira-se que é inten-
ção da Câmara Municipal 
de Paredes promover a 
atividade económica, pro-
curando soluções que sa-
t i s f a ç a m  o s  d i v e r s o s 
intervenientes.

Com efeito, “a autar-
quia promoveu um inqué-

rito junto dos feirantes 
para obter a opinião dos 
mesmos sobre a calendari-
zação das feiras. Dos 218 
feirantes inquiridos,  a 
grande maioria, 199, con-
cordou com a proposta e 
19 discordaram”, refere o 
vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Paredes, 
Francisco Leal.

A Associação de Fei-
rantes do Distrito do Por-
to, Douro e Minho deu, 
i g u a l m e n t e ,  p a r e c e r 
favorável.

Aprovado calendário das 
feiras da cidade de Paredes 

Calendário das Feiras
          Janeiro 12 (sexta feira); 18 (quinta feira); 24 (quarta feira)

    Fevereiro 01 (quinta feira); 12 (segunda feira); 

 17 (sábado); 24 (sábado)

            Março 01 (quinta feira); 12 (segunda feira);

 17 (sábado); 24 (sábado); 31 (sábado)

                 Abril  12 (quinta feira); 18 (quarta feira); 24 (terça feira)

                Maio 01 (Feriado); 12 (sábado); 18 (sexta feira); 24 (quinta feira)

              Junho 01 (sexta feira); 12 (terça feira); 18 (segunda feira); 

 23 (sábado); 30 (sábado)

                Julho  12 (quinta feira); 18 (quarta feira); 24 (terça feira)

           Agosto 01 (quarta feira); 11 (sábado); 18 (sábado); 

 23 (quinta feira)

  Setembro 01 (sábado); 12 (quarta feira); 18 (terça feira); 

 24 (segunda feira)

      Outubro  01 (segunda feira); 12 (sexta feira); 18 (quinta feira);

 24 (quarta feira); 31 (quarta feira)

Novembro  12 (segunda feira); 17 (sábado); 24 (sábado);

Dezembro 01 (Feriado); 12 (quarta feira); 18 (terça feira); 

 24 (segunda feira); 31 (segunda feira).
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O 
M i n i s t é r i o  d a 
Educação com-
prometeu-se com 

a Câmara de Paredes a fazer 
“obras de urgência” na Escola 
Secundária de Rebordosa. A 
garantia foi dada pela tutela ao 
Presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes.

Refira-se que na passada se-
mana, parte do teto da cantina 
da Escola EB 2,3 e Secundária de 
Rebordosa, cedeu às infiltra-
ções e em alguns locais daquele 
espaço, nos dias de chuva, a 
água cai abundantemente. 

Segundo Alexandre Almei-
da, as obras avançarão rapida-
mente no estabelecimento, 
nomeadamente nas partes 
mais degradadas, em concreto 
na cobertura da cantina, para 

evitar a infiltração da água da 
chuva, e na substituição do pi-
so do pavilhão desportivo que 
se encontra em avançado esta-
do de degradação.

O compromisso, frisou, foi 
assumido pela secretária de 
Estado da Educação, Alexan-
dra Leitão, que na passada ter-
ça-feira, dia 6 de março, rece-
beu o presidente da Câmara 
em audiência.

No encontro, contou o au-
tarca, o Governo foi informado 
da “situação gravíssima” de 
degradação em que se encon-
tra aquela escola secundária 
do concelho de Paredes, após 
mais de três décadas “sem 
obras relevantes” e que Ale-
xandra Leitão “foi sensível à 
preocupação da autarquia”.

 A Escola EB 2,3 e Secundária 
de Rebordosa nunca foi requali-
ficada, em 30 anos. Por esse mo-

tivo, apresenta problemas gra-
ves ao nível da climatização, in-
filtrações e coberturas. Além 

das obras na cobertura da canti-
na e do pavilhão desportivo, a 
realizar com caráter de urgência 

pelo Ministério da Educação, 
que permitirão a reutilização 
dos dois espaços, foi também 
dada indicação à câmara para 
que promova obras gerais na 
escola de Rebordosa, mas tam-
bém na de Lordelo, que também 
a p r e s e n t a  p r o b l e m a s  d e 
conservação.

Autarquia deverá afetar cer-
ca de dois milhões de euros de 
fundos comunitários para ini-
ciar os trabalhos, mas o autarca 
sublinha que explicou à tutela 
que essa verba é insuficiente. 

Do lado do Governo, acres-
centou Alexandre Almeida, 
“houve a garantia de que a edili-
dade será ajudada, através de 
reforço de verba, para realizar 
as empreitadas nos dois estabe-
lecimentos escolares”.

Governo compromete-se com obras nas 
EB2,3 e Secundárias de Rebordosa e Lordelo
ENSINO. Em Rebordosa a obras avançarão “rapidamente” nas partes mais degradadas. As obras gerais serão feitas pela câmara e fi-
nanciadas por fundos comunitários.

O posto de emergência 
Médica (PEM) do quartel dos 
Bombeiros Voluntários de 
Lordelo foi, no dia 25 de feve-
reiro, simbolicamente inaugu-
rado pelo secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, Fernando 
Araújo, com bênção do admi-
nistrador da Diocese do Porto, 
D. António Taipa.

O INEM cedeu uma ambu-
lância e respetivo equipamen-
to, procedendo ao pagamento 
do prémio de saída por cada 
serviço prestado. Por sua vez, 
os BV Lordelo asseguram a 
operacionalidade do meio e 
respetiva tripulação para 
cumprimento das missões de 
emergência médica determi-
nadas pelo Centro de Orienta-
ção de Doentes Urgentes do 
INEM. 

 “Esta nova ambulância re-
força a capacidade de socorro 
da corporação para dar res-
postas às necessidades de cui-

dados pré-hospitalares da po-
pulação, potencializando a as-
s i s t ê n c i a  m é d i c a 
pré-hospitalar a situações de 
acidente ou doença súbita. 
Apadrinhar esta ambulância é 
um momento de grande sim-
bolismo”, afirmou o Secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde.

O posto de emergência 
médica do INEM em Lordelo é 
uma ambição antiga concreti-
zada agora também “muito 
graças ao empenho deste Exe-
cutivo liderado por Alexandre 
Almeida”, frisou o governante.

Na cerimónia, Alexandre 
Almeida, presidente da Câma-
ra Municipal de Paredes, felici-
tou os bombeiros de Lordelo, 
bem como todos os operacio-
nais do Concelho, num dia que 
“tem um significado especial e 
representa muito para a Asso-
ciação Humanitária dos Bom-
beiros de Lordelo e para a po-
pulação que irá ser servida pe-

lo posto de emergência 
médica do INEM. Esta nova 
ambulância de socorro será 
colocada ao serviço de Lorde-
lo e de parte das freguesias de 
Vilela e Duas Igrejas. A viatura 
de emergência vem corres-
ponder às necessidades ope-
racionais desta zona, onde já 
se justificava um posto de 
emergência médica pelo volu-
me de urgências registadas. 

Estamos a falar de um serviço 
para socorrer um universo de 
mais de 20 mil pessoas”, subli-
nhou o autarca.

Segundo o presidente da 
Assembleia Geral da corpora-
ção de Lordelo e também Vi-
ce-presidente da Câmara de 
Paredes, Francisco Leal, esta 
ambulância “é o concretizar de 
um sonho dos bombeiros de 
Lordelo e é, sem dúvida, uma 

mais-valia que vai reforçar a 
capacidade de socorro à popu-
lação” da instituição.

Francisco Leal frisou, ainda, 
que “a ambulância obrigou a 
dar mais formação aos bom-
beiros que vão manter o fun-
cionamento da viatura 24 ho-
ras por dia. Ao todo 31 ele-
mentos da corporação fizeram 
o curso de Tripulante de Am-
bulância de Socorro – TAS 
num investimento”.

Para o presidente da dire-
ção da Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros de Lordelo, 
Miguel Ferreira, “a nova am-
bulância era uma reivindica-
ção antiga que esta nova dire-
ção concretizou com muito 
esforço. A viatura do INEM é 
capaz de corresponder às ne-
cessidades da nossa zona ope-
racional, pelo grande volume 
de urgências já se justificava 
este Posto de Emergência 
Médica”.

A corporação de Lordelo é 
dirigida pelo comandante José 
Freitas que, no ano passado 
teve 1.309 urgências e, este 
ano, até ontem foram regista-
das cerca de 230 urgências. 
Recorde-se que os Bombeiros 
de Lordelo servem a freguesia 
com o mesmo nome e ainda 
parte das freguesias de Vilela e 
Duas Igrejas.

O Concelho de Paredes vê, 
assim, reforçada a capacidade 
de socorro com o PEM de Lor-
delo que se junta aos Postos de 
Emergência Médica de Baltar, 
Paredes e Rebordosa.

Na cerimónia estiveram, 
também, Luís Meira, presiden-
te do Conselho Diretivo do 
INEM, o presidente da ARS 
Norte, Pimenta Marinho, os 
vereadores Elias Barros, Bea-
triz Meireles e Paulo Silva, os 
presidentes de Junta de Lor-
delo, Vilela e Duas Igrejas, en-
tre outras entidades.

Bombeiros de Lordelo com Posto de Emergência Médica do INEM
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JORNADA 22ºJOR. 
  03/03

Lousada B 1-2 SC Salvadorense

  04/03

ASS Nevogilde 2-3 FC Parada

Raimonda 0-2 AD Várzea FC

CCD Sobrosa 1-3 Caíde Rei

AD Marco 09 1-0 Livração

UD Torrados 1-2 S. Lourenço Douro

UDS Roriz 3-3 AJM Lamoso

FC Lagares 2-0 ADC Frazão

JORNADA 21ºJOR. 
  03/03

Monte Córdova 0-1 Aliados Lordelo B

  18/02

Zebreirense 0-5 SC Nun´Álvares B

Vandoma 3-1 Escola Futebol 115

Ramaldense 1-1 Melres DC

USC Baltar 3-1 M. G. Costa

AC Gervide 0-0 GDC Ferreira

ISC Sobreirense 6-2 Leões Seroa

Inter Milheirós 4-2 Al. Gandra B

Sp. Cruz 3-2 Bougadense B

JORNADA 21ºJOR. 
  04/03

Folgosa da Maia 0-0 Vila Meã

Aliados Lordelo 0-1 Barrosas

Rebordosa AC 0-1 FC Vilarinho

CD Sobrado 1-0 SC Nun´Álvares

S. Pedro da Cova 1-1 Ermesinde 1936

Paredes 3-0	 Penafiel	B

Baião 0-0 Tirsense

Paços Ferreira B 1-1 Lixa

JORNADA 23ºJOR. 

  04/03

Canelas 2010 3-1 Sousense

Cinfães 2-3 Trofense

FC Felgueiras 1932 2-2 Freamunde

Sp. Espinho 3-1 Gondomar

SC Coimbrões 0-2 SC Salgueiros

Aliança de Gandra 2-0 AD Sanjoanense

FC Pedras Rubras 2-0 Amarante FC

Camacha 0-1 Cesarense

JORNADA 21ºJOR. 
  24/02

AJM Lamoso 0-2 UD Torrados

  25/02

SC Salvadorense 0-0 ASS Nevogilde

Raimonda 2-1 Lousada B

FC Parada 1-1 CCD Sobrosa

Caíde Rei 1-1 AD Marco 09

S. Lourenço Douro 3-0 FC Lagares

Livração 4-1 UDS Roriz

AD Várzea FC 4-0 ADC Frazão

JORNADA 20ºJOR. 
  24/02

GDC Ferreira 3-0 ISC Sobreirense

SC Nun´Álvares B 2-1 Vandoma

Escola Futebol 115 1-2 Monte Córdova

Bougadense B 2-1 AC Gervide

Aliados Lordelo B 8-0 Sp. Cruz
  25/02

Al. Gandra B 1-2 USC Baltar

M. G. Costa 1-2 Ramaldense

Melres DC 3-2 Zebreirense

Leões Seroa 1-4 Inter Milheirós

JORNADA 22ºJOR. 

  25/02

Vila Meã 1-1 Aliados Lordelo

Barrosas 0-1 Rebordosa AC

FC Vilarinho 0-1 Paços Ferreira B

SC Nun´Álvares 2-0 Folgosa da Maia

Ermesinde 1936 3-0 CD Sobrado

Penafiel	B	 1-2 Baião

Tirsense 6-1 S. Pedro da Cova

Lixa 1-2 Paredes

JORNADA 22ºJOR. 

  25/02

Trofense 1-5 FC Felgueiras 1932

Freamunde 0-1 Camacha

Cesarense 5-0 Aliança de Gandra

Sousense 1-0 Cinfães

Gondomar 1-0 Canelas 2010

Amarante FC 2-0 SC Coimbrões

SC Salgueiros 1-0 Sp. Espinho

AD Sanjoanense 2-1 FC Pedras Rubras

PROXIMOS JOGOS  23ª JOR. 

11/03

Caíde Rei - ASS Nevogilde;  FC Parada - 

Lousada B;  SC Salvadorense - Raimonda; 

Livração - CCD Sobrosa;  AJM Lamoso - 

AD Marco 09; ADC Frazão - UD Torrados; 

S. Lourenço Douro - UDS Roriz; AD Várzea 

FC - FC Lagares

PROXIMOS JOGOS  22 ª JOR. 

11/03 - SC Nun´Álvares B - Ramaldense; 

Escola Futebol 115 - Zebreirense;  Van-

doma - Monte Córdova;  Melres DC - USC 

Baltar;  Marechal Gomes da Costa - Inter 

Milheirós;  GDC Ferreira - Sp. Cruz;  Leões 

Seroa - AC Gervide; Aliança de Gandra B - 

ISC Sobreirense; Bougadense B - Aliados 

Lordelo B

PROXIMOS JOGOS  24 ª JOR. 

11/03

Barrosas - Folgosa da Maia; FC Vilar-

inho - Aliados Lordelo; Rebordosa AC 

- Paços Ferreira B; Vila Meã - CD Sobra-

do; SC Nun´Álvares - S. Pedro da Cova; 

Tirsense - Paredes;  Ermesinde 1936 

-	Baião;	Penafiel	B	-	Lixa

PROXIMOS JOGOS  24 ª JOR. 

11/03
Trofense - Canelas 2010;  Freamunde 

- Cinfães; Cesarense - FC Felgueiras 

1932;  Sousense - Sp. Espinho;  Gon-

domar - SC Coimbrões;  Amarante 

FC - AD Sanjoanense;  SC Salgueiros 

- FC Pedras Rubras;  Camacha 16:00 

Aliança de Gandra

PROXIMOS JOGOS  24ª JOR. 

18/03

Lousada B - Caíde Rei;  Raimonda - FC 

Parada;  SC Salvadorense - AD Várzea FC;  

ASS Nevogilde - Livração;  CCD Sobrosa 

- AJM Lamoso;  UDS Roriz - ADC Frazão;  

AD Marco 09 - S. Lourenço Douro;  UD 

Torrados - FC Lagares

PROXIMOS JOGOS  23 ª JOR. 
18/03 - USC Baltar - SC Nun´Álvares 
B;  Ramaldense - Escola Futebol 115;  
Zebreirense - Vandoma;  Inter Milheirós 
- Melres DC;  ISC Sobreirense - Marechal 
Gomes da Costa;  Aliados Lordelo B - GDC 
Ferreira;  Sp. Cruz - Leões Seroa;  AC Ger-
vide - Aliança de Gandra B;  Monte Córdo-
va - Bougadense B

PROXIMOS JOGOS  25 ª JOR. 

18/03

CD Sobrado - Barrosas;  Folgosa da Maia 

- FC Vilarinho;  Aliados Lordelo - Rebor-

dosa AC;  S. Pedro da Cova - Vila Meã;  

Baião - SC Nun´Álvares; Lixa - Tirsense;  

Paredes - Ermesinde 1936;  Paços Fer-

reira	B	-	Penafiel	B

PROXIMOS JOGOS  25 ª JOR. 
18/03
Canelas 2010 - Freamunde;  Cinfães 
- Cesarense;  FC Felgueiras 1932 - 
Camacha;  Sp. Espinho - Trofense;  SC 
Coimbrões -  Sousense;  AD Sanjoan-
ense -  SC Salgueiros;  FC Pedras Ru-
bras -  Gondomar;  Aliança de Gandra 
- Amarante FC

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 AD Marco 09 53 22

2 Livração 43 22

3 Caíde Rei 40 22

4 FC Parada 38 22

5 S. Lourenço Douro 36 22

6 UD Torrados 36 22

7 CCD Sobrosa 34 22

8 AJM Lamoso 32 22

9 UDS Roriz 32 22

10 Lousada B 27 22

11 AD Várzea FC 27 22

12 ADC Frazão 23 22

13 FC Lagares 21 22

14 Raimonda 16 22

15 ASS Nevogilde 15 22

16 SC Salvadorense 13 22

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Inter Milheirós 56 21

2 USC Baltar 53 21

3 Ramaldense 45 21

4 GDC Ferreira 40 21

5 Aliados Lordelo B 40 21

6 Melres DC 38 21

7 AC Gervide 34 21

8 Aliança de Gandra B 32 21

9 Monte Córdova 29 21

10 Sp. Cruz 28 21

11 SC Nun´Álvares B 27 21

12 Bougadense B 26 21

13 M. G. Costa 25 21

14 ISC Sobreirense 23 21

15 Vandoma 20 21

16 Zebreirense 10 21

17 Leões Seroa 9 21

18 Escola Futebol 115 3 21

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Aliados Lordelo 53 23

2 Paredes 47 23

3 Rebordosa AC 46 23

4 Tirsense 44 23

5 Barrosas 41 23

6 Vila Meã 37 23

7 Paços Ferreira B 36 23

8 CD Sobrado 33 23

9 Lixa 29 23

10 FC Vilarinho 27 23

11 Ermesinde 1936 27 23

12 S. Pedro da Cova 25 23

13 SC Nun´Álvares 24 23

14 Baião 17 23

15 Folgosa da Maia 13 23

16	 Penafiel	B	 13 23

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Felgueiras 1932 42 23

2 Sp. Espinho 41 23

3 Cinfães 40 23

4 Cesarense 38 23

5 Gondomar 38 23

6 Amarante FC 38 23

7 FC Pedras Rubras 33 23

8 Camacha 31 23

9 SC Coimbrões 31 23

10 AD Sanjoanense 29 23

11 Trofense 29 23

12 Canelas 2010 27 23

13 SC Salgueiros 25 23

14 Freamunde 24 23

15 Aliança de Gandra 21 23

16 Sousense 18 23

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2017/18

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2017/18

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL 
SÉRIE 2 2017/18

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2017/2018

O BTT Pro Rebordosa 
apresentou, na Casa da 
Cultura, a equipa que vai 
competir quer no cam-
peonato nacional, na Taça 
de Portugal e na Taça do 
Mundo, que este ano se 
disputa na Bélgica.

A equipa do concelho de 
Paredes quer regressar aos 
títulos e às vitórias contra-
riando o ciclo de lesões e de 
provas menos conseguidas 
que realizou na época 
transata.

Os objetivos passam pela 
pretensão de conquistar a 

Taça de Portugal e sagrar-se 
c a m p e ã  n a c i o n a l  p o r 
equipas.

Refira-se que a formação 
do concelho de Paredes já 
venceu a Taça de Portugal 
por quatro vezes.

ATLETAS QUE 
INTEGRAM O BTT 
PRO REBORDOSA:
Paulo Azevedo; Fábio Ri-

beiro; André Rocha; Ana 
Ramalho; Nuno Nunes, Lu-
cia Vasquez. Manuela Ma-
galhães e a diretora da 
secção.

A Câmara Municipal de 
Paredes, em parceria com 
o CAAE – Clube Andebol 
do Agrupamento de Esco-
las de Baltar com o apoio 
da Federação de Andebol 
de Portugal e a Associa-
ção de Andebol do Porto, 
vai promover o Torneio 
Internacional de Andebol, 
“Paredes Handball Cup”, 
nos dias 27 de junho a 1 de 
j u l h o ,  n o  c o n c e l h o  d e 
Paredes.

A organização espera 
neste torneio internacio-
nal acolher praticantes de 
a n d e b o l  d o s  9  a o s  5 0 
anos. Nos 15 pavilhões do 
evento são esperadas, em 
cinco  dias de competição, 
cerca de 200 equipas e 
cerca de 3500 atletas, se-

rão, ainda, realizados cer-
ca de 600 jogos.

A apresentação do Tor-
neio Internacional de An-
debol, “Paredes Handball 
Cup” decorreu nesta se-
mana, na Escola Básica de 
Baltar. 

A atleta e treinadora 
Filipa Fontes, vice-cam-
peã nacional de andebol 
na época 2016/2017, é a 
m a d r i n h a  d o  Pa r e d e s 
Handball Cup.

BTT Pro Rebordosa  
sedento de vitórias

Paredes acolhe 
Torneio Internacional 
de Andebol
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O 
J a r d i m  G l ó r i a 
Leão, em Baltar, 
recebeu no dia 2 

de março, a visita da família 
Moraes, descendentes dire-
tos do baltarense Comenda-
dor Pereira Inácio. O ilustre 
conterrâneo faleceu em 
1951, e a família cedeu os 
seus bens à Paróquia de Bal-
tar em 1960, onde funciona 
atualmente o Centro de Dia e 
o Jardim Glória Leão. 

O Comendador foi o co-
-fundador de um dos grupos 
económicos mais poderosos 
do Brasil, que comemora es-
te ano os 100 anos de exis-
tência. O grupo está aposta-
do em conhecer as raízes e 
dedica-se também a finan-
ciar as boas causas sociais e 
humanitárias. 

Foi neste contexto que os 
dois únicos netos ainda vivos 
viram a obra do seu avô em 
Baltar, bem como alguns bis-
netos e respetivos familiares. 
Foram recebidos com honra 
pelas mais altas figuras polí-
ticas e religiosas do Conce-
lho, para proceder à inaugu-
ração das novas instalações 
do Jardim. 

Em representação da fa-
mília, Fábio Moraes, bisneto 
do comendador, lembrou 
que vieram do Brasil para 
prestar homenagem ao avô e 
bisavô num ano com signifi-
cado especial. “O Grupo Vo-
torantim faz 100 anos. Em-
prega mais de 40 mil funcio-
nários em vários sectores. 
Mas nunca esquecemos as 
nossas origens, a nossa liga-
ção a Portugal e a Baltar”, as-
sumiu, frisando que também 
investiram no país através de 
uma participação na Cimpor.

“Assumimos hoje mais um 
compromisso com a comuni-

dade de Baltar. A doação dos 
fundos para obras sociais 
tem relevância, mas mais im-
portante é o trabalho dos vo-
luntários que dedicam tem-
po a quem precisa”, afirmou 
Fábio Moraes.

O momento foi assinalado 
com o descerramento de 
uma placa alusiva ao aconte-
cimento, bem como se proce-
deu a uma homenagem a 
uma figura que esteve algo 
esquecida durante muitos 
anos e a quem agora foi re-
posta a justiça – O Comenda-
dor Pereira Inácio.  

A Junta de Freguesia as-
sociou-se à homenagem e 
colaborou com o Centro Pa-
roquial de Baltar na organi-

zação da exposição alusiva à 
obra de António Pereira Iná-
cio, procedeu à limpeza do 
jazigo da família e preparou o 
Largo Pereira Inácio para a 
v i s i t a  d o s  s e u s 
descendentes. 

Jorge Coelho ofereceu, 
em nome da Junta de Fregue-
sia, o livro “Foral de Baltar” e 
um quadro de homenagem 
ao Comendador. 

A Câmara Municipal de 
Paredes, pelas mãos do seu 
Presidente Alexandre Almei-
da, atribuiu a Medalha de 
Ouro do Concelho, a título 
póstumo, a este industrial, 
filantropo e benemérito co-
mo uma “justa homenagem” 
a um baltarense muito esti-

m a d o  p e l a  p o p u l a ç ã o .  
“O Grupo Votorantim esco-
lheu a educação como mote 
das comemorações do cen-
tésimo aniversário e também 
o nosso executivo elege a 
educação como prioridade. 
O comendador Pereira Iná-
cio é, para nós, um exemplo a 
seguir”, destacou Alexandre 
Almeida, entregando aos ne-
tos Ermírio Moraes e Maria 
Helena Scripilliti a Medalha 
de Ouro do concelho de 
Paredes.

AS ATIVIDADES 
DOS COMENDADOR
Segundo a Professora de 

História, Alda Neto, em Por-
tugal, a sua atividade de be-

nemérito refletiu-se no en-
vio de avultadas remessas 
para promover o desenvolvi-
mento de Baltar e de locali-
dades limítrofes. Salienta-se 
a criação e organização da 

Comendador Pereira Inácio é, a título póstumo, 
medalha de ouro do concelho de Paredes
TRIBUTO. Industrial, filantropo e benemérito do concelho de Paredes e, sobretudo, de Baltar, terra onde 
nasceu, o comendador António Pereira Inácio fundou o grupo Votorantim há 100 anos, e apesar de ter faleci-
do em 1951, continua o seu trabalho benemérito na Vila de Baltarense.

Faustino Sousa 
com António Orlando | texto

Centro Social 
e Paroquial  
de Baltar
 Serve 286 utentes distribuí-
dos por várias valências de 
apoio aos seniores e às crian-
ças. O jardim-de-infância tem 
capacidade para 120 crian-
ças. As obras de remodelação 
tiveram um custo de 800 mil 
euros.
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Susana Sousa | texto

Corporação dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar e a 
oferta à Misericórdia de Pa-
redes, em 1931, de “5 con-
tos” para a construção do 
Hospital, fazendo nova doa-
ção em 1933, o que lhe valeu 
a nomeação e a colocação do 
seu retrato na galeria dos ir-
mãos beneméritos.  

Propôs ainda a criação da 
Sociedade Humanitária de 
Salvação Nacional, “com o ob-
jetivo de ajudar os mais po-
bres da freguesia de Baltar, 
tendo para o efeito angariado 
fundos ou custeado na ínte-
gra a construção ou organiza-
ção de escolas e de casas para 
os mais pobres, de uma canti-
na permanente, de cursos es-
colares de alfabetização gra-
tuitos e o fornecimento de 
agasalhos aos necessitados, a 
instalação elétrica e a mater-
nidade, a creche, onde era dis-
tribuída uma refeição ao 
meio-dia, quer às crianças 
que a frequentavam, quer às 
que não iam à escola, num 
custo total que ultrapassava 
anualmente os 100 contos”. 

A creche D. Lucinda Perei-
ra Inácio, em Baltar, foi inau-
gurada em 1935 e destinava-
-se às crianças mais pobres. A 
creche e a cantina da escola 
funcionavam nos anexos à ca-
sa de habitação do Comenda-
dor. Este emigrante baltaren-
se a poucos metros da creche, 
numa clara homenagem à fi-
lha, designou de Vila Helena, a 
casa onde o comendador vi-
via nas suas visitas a Baltar.                                                                                                         

DESCENDENTES 
DE PEREIRA INÁCIO 
DOARAM 200 MIL 
EUROS AO JARDIM 
GLÓRIA LEÃO                                                                                                                
Em nome da Família, Fábio 

de Moraes, presidente do 
Grupo Votorantim, o terceiro 
maior grupo económico do 
Brasil, salientou que a família 
pretende honrar a memória 
do ilustre baltarense, que fun-
dou o grupo e que foi um gran-
de humanista. 

A Família doou 200 mil eu-
ros ao Centro Paroquial de 
Baltar, com o intuito de recu-
perar o edifício Maria Helena, 
onde a instituição funcionou 
durante dezenas de anos. Este 
edifício era a residência oficial 
do Comendador e foi ali que 
fundou uma “Escola para To-
dos “, que servia os mais po-
bres e alimentava os esfomea-
dos dos anos 20, 30, 40 e 50 do 
século passado. 

“Sabemos que não falta on-
de ajudar. E isto para nós é uma 
ajuda preciosa. Obrigado por 
nos permitirem continuar a 
sonhar e a apoiar a educação. 
Aqui também é a vossa casa e 
convido-vos a estar na inaugu-
ração da casa do vosso avô e 
bisavô”, agradeceu Mário João 
Soares, vigário paroquial.

O Comendador Pereira 
Inácio está ligado a muitas 
obras, nomeadamente à cons-
trução de casas para os mais 
necessitados e foi fundamen-
tal para a Associação Humani-
tária do Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar. 

Baltarense de gema, 
desde 29 de março de 
1874. Filho de João Pereira 
Inácio e Maria Helena Pe-
reira. Tinha mais dois ir-
mãos: Alberto e Margarida. 
Aos 10 anos seguiu com o 
pai para o Brasil. O pai já ti-
nha sido aí emigrante. O 
Comendador ficou instala-
do na casa dos tios. Desde 
tenra idade, durante o dia 
ajudava o pai a consertar 
calçado, e à noite dedicava-
-se aos estudos. Aos 14 
anos já trabalhava no co-
mércio. Com 18 anos criou 
o seu próprio negócio com 
ajuda do pai, um armazém 
no interior de São Paulo. Vi-
sionário e empreendedor, 
aos 25 anos desenvolve 
uma industria relacionada 
com o algodão com o objeti-
vo de aproveitar as semen-
tes para produzir óleo vege-
tal, a fábrica tinha o nome 
de Santa Helena. Ainda aos 
25 anos casa com Lucinda 
Rodrigues e de quem tem 
três filhos: João, Paulo e 
Helena. Aos 31 anos vai pa-
ra os Estados Unidos da 
América onde trabalhou 
como operário numa fábri-
ca que se dedicava à extra-
ção de óleo do caroço do al-
godão. Aos 36 anos, o co-
mendador António Pereira 
Inácio recebeu o convite 
para vir Baltar presidir à ho-
menagem que a camara de 
Paredes queria lhe prestar 
com a colocação do seu 
busto mas ele recusou e in-
clusive respondeu numa 
carta enviada ao jornal Pro-
gresso de Paredes

“As minhas obras de ca-
ridade, aqui e em toda a 
parte, são feitas sem pre-
tensões de espécie algu-
ma, são feitas com o único 
fim de cooperar o mais 
possível para suavizar os 
sofrimentos da humanida-
de. Sahi da minha terra 

com 10 anos, e no Brasil 
aprendeu três cousas, que 
são: 1ª. - aprendi a ler algu-
ma cousa, pois aqui, em 
Portugal, aprender a ler é 
privilégio de rico; a 2.a - 
aprendi a trabalhar, muito 
e muito; a 3-" - aprendi 
também a arte de dar, pois 
sempre dei mesmo quando 
não tinha, isto é - fazia sa-
crifícios tirando de mim 
mesmo para dar aos ou-
tros. Esta arte de dar para 
acudir aos sofrimentos dos 
infelizes, é necessário ensi-
ná-la aos ricos de Portugal 
que ainda não aprende-
ram, pois o ouro deles não 
tem préstimo algum para 
os seus Irmãos que sofrem, 
são insensíveis as dores do 
seu semelhante, sem outro 
cuidado na vida que não 

seja o seu gozo pessoal.'' E a 
autarquia acabou por de-
sistir da ideia…só 50 anos 
depois da sua morte, em 
2001 é que foi colocado o 
seu busto.

“Já com 39 anos Antó-
nio Pereira Inácio adquire 
uma empresa de tecidos. 
Aos 41 anos compra o Ban-
co União e a sociedade 
anónima fábrica Votoran-
tim. Aos 51 anos é distingui-
do com a Comenda da Or-
dem de Cristo de Instrução 
e da Benemerência e a de 
Mérito Industrial. Nesta 
mesma altura o seu genro 
José Ermírio de Moraes. 
Engenheiro que casou com 
a filha do comendador a 
Helena vai trabalhar para 
fábrica voltorantim. Foi o 
genro do comendador que 

diversificou os negócios da 
família. Aos 62 anos é agra-
ciado com a comenda da 
Ordem do Cruzeiro do Sul 
pelo então presidente do 
Brasil Getúlio Vargas que 
desta forma homenageia 
este empresário por em-
pregar 10 mil funcionários 
com as melhores comodi-
dades possíveis. No Brasil, o 
comendador António Pe-
reira Inácio ficou conhecido 
como o rei do algodão e do 
cimento. O comendador 
Pereira Inácio ficou à frente 
do Grupo Votorantim até à 
sua morte no dia 14 de feve-
reiro de 1951. Morreu com 
77 anos. No Brasil, o co-
mendador fazia questão de 
pagar os estudos aos seus 
funcionários, inclusivé che-
gou a construir habitações 
e eles apenas pagavam 1% 
do ordenado pelo aluguer. 
Construiu creches, escolas, 
campo de jogos, teatro, far-
mácia, consultório médico, 
biblioteca e ainda dotou o 
sul do estado de são Paulo 
com a primeira rede de tele-
fones e eletricidade na es-
trada entre Votorantim e 
Sorocaba. Contribuiu mo-
netariamente para alguns 
hospitais. Baltar nunca foi 
esquecido. Há uma estação 
de caminho de ferro no Bra-
sil com o nome de Nova 
Baltar.

António Pereira Inácio, o Comendador 
que aprendeu no Brasil a arte de dar

Alexandre Almeida entregou medalha de Ouro
aos netos de Inácio Pereira, Ermírio Moraes  e Maria Helena Scripilliti
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O Estado e a sua 
descaracterização

É 
um silêncio arrepian-
te. Quando alguém 
levanta o véu e sobre 

o tema pretende esclareci-
mentos o mais provável é 
que o nosso interlocutor 
olhe de lado ou se faça de 
desentendido. E igualmente 
provável será que o autor da 
denúncia, ou da simples dú-
vida, seja confrontado com 
a hostilidade, e sofra mesmo 
tentativa de prejuízo pes-
soal. É assim o estado atual 
da defesa do Bem Público, 
perdidos muitos valores e 
costumes civilizacionais. O 
infractor conta com a bene-
volência passiva de muita 
gente que preocupada com 
a sobrevivência diária não 
se agasta muito em colocar 
alguma da sua capacidade 
intelectual ao serviço de um 
juízo. Não, a vida para mui-
tos é muito difícil e ver o Es-
tado ser objecto de vampiri-
zação não constitui  seu 
principal problema.   

Vivemos no tempo da re-
latividade. Há regras mas há 
sobretudo interpretações 
das regras. Há protocolos 
estabelecidos que mesmo 
que ilegais ou imorais se 
querem como normais. A 
mediocridade atingiu mui-
tas vezes o Poder e dele se 
socorre. 

Temos o caso singular do 
estacionamento em espaço 
público exterior ao edifício 
do Hospital Padre Américo, 
em Penafiel. Historicamen-
te, este espaço passou a ser 
utilizado mais corrente-
mente, desde que a Admi-
nistração do CHTS decidiu 
há 5 anos, concessionar o 
parque de estacionamento 
automóvel interior fazendo 
pagar aos utentes verbas 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

com significado. O pretexto 
da Administração na altura 
foi o da segurança dos veí-
culos aí estacionados.  As 
consequências de tal medi-
da foram a desertificação 
desses parques, a sua apa-
rente não viabilidade eco-
nómica e a realidade das 
vias adjacentes ao hospital 
com carros estacionados 
ocupando uma via de circu-
lação. A propósito, numa 
sociedade democrática, de-
ver-se-ia ficar a conhecer 
publicamente quais os valo-
res obtidos pela Adminis-
tração do Hospital e que se 
destinariam, segundo li na 
altura, para a … Casa do Pes-
s o a l .  M a s  a  o p a c i d a d e 
reina. 

A CM Penafiel decidiu 
inicialmente implementar 
um parque em terra batida e 
posteriormente em outu-
bro último asfaltou-o, numa 
medida que foi valorizada 
como respeito pelos cida-
dãos utilizadores, sejam de 
Penafiel ou dos concelhos 
vizinhos. Agora temos um 
dos tais “protocolos” entre a 
CM Penafiel e uma Associa-
ção para o Desenvolvimen-
to, com a cedência do espa-
ço, tornado “privatizado” e 
“útil”. Com uma vedação e 
umas marcações, o espaço 
tornou-se “seguro”, “limpo” 
e “avesso” a vandalismos, 
tráfico de droga e vendedo-
res. Mas claro com um pre-
ç o :  1  e u r o  d i á r i o  p a r a 
“apoio” para obra social! 

Aqui chegados pergun-
ta-se: que gestão privada 
regulamentar está autori-
zada para um espaço publi-
co? E por quem? Estamos 
perante uma prestação de 
serviços ou uma taxa ou im-
posto ou apoio voluntário? 
Quem é (e a que nível) res-
ponsável por questões de 
segurança nas vias públicas 
em Penafiel? Quem apre-
senta candidaturas aos pro-
gramas do governo na área 
social e quais as verbas do 

cristianoribeiro@gmail.com

Estado e da comunidade en-
volvidas? Por que são uten-
tes de uma instituição hos-
pitalar, de 12 concelhos e de 
4 distritos, os “sacrificados” 
e não por exemplo os uten-
tes locais de estabelecimen-
t o s  d e s p o r t i v o s  o u  d e 
lazer? 

Mas não se pense que 
Penafiel é excepção. Em Pa-
redes surgiu a moda dos 
protocolos. Há os de coope-
ração e os de delegação de 
competências. Há os finan-
ceiros e há os de compra de 
equipamentos. Há os proto-
colos plurianuais. Há até 
protocolos para eventos 
gastronómicos. Tudo por 
escrito. Genericamente por 
escrito. Descentralizados 
por escrito. Acima de qual-
quer suspeita de favoreci-
mento politico. Ou não? As 
abelhas zoaram às pergun-
tas. Quais as vias municipais 
e quais as vias da responsa-
bilidade das juntas. ZZZZZ

Na última Assembleia 
Municipal perguntei pelo 
terreiro em terra batida on-
de estacionam os carros a 
50 metros do edifício cama-
rário. Um nojo. Queria sa-
ber se era público ou priva-
do. Queria saber se não in-
comodava a nova vereação. 
Responderam-me que era 
privado. Ponto. Ponto final. 
Está bem. Quem me man-
dou querer mexer no que 
está quieto?

É um silêncio arrepiante. 
Quando alguém levanta o 
véu e sobre o tema preten-
de esclarecimentos o mais 
provável é que o nosso in-
terlocutor olhe de lado ou 
se faça de desentendido. E 
igualmente provável será 
que o autor da denúncia, ou 
da simples dúvida, seja con-
frontado com a hostilidade, 
e sofra mesmo tentativa de 
prejuízo pessoal. É assim o 
estado atual da defesa do 
Bem Público, perdidos mui-
t o s  v a l o r e s  e  c o s t u m e s 
civilizacionais.

A 
Câmara Municipal de Paredes vai 
delegar mais competências e ver-
bas nas juntas de freguesia para 

pavimentação de ruas. Este acordo será 
adaptado à realidade de cada freguesia. A 
mesma nota de imprensa adianta que o 
executivo aprovou, mais 10% de dotação 
financeira para executar pequenas obras 
e reparações nos estabelecimentos de 

Delegar ou não delegar?
educação pré-escolar e do primeiro ciclo 
do ensino básico. O protocolo abrange 
ainda a reparação e conservação dos re-
creios dos edifícios escolares designada-
mente no que se refere à limpeza das 
áreas envolventes e a manutenção dos 
espaços verdes.

É de elogiar a atitude da Câmara Muni-
cipal de Paredes.

O que se deseja é que esta atitude cor-
responda a uma efetiva forma de exercer 
o poder.

Efetivamente é através do racional 
exercício da delegação de autoridade que 
se consubstancia, na realidade, a descen-
tralização administrativa. A descentraliza-
ção não pode ser reduzida a um passe de 

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO
Solicitador

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

C
ostuma-se dizer que “O 
Comandante é último a 
abandonar o navio”. Este 

dito popular tem ainda mais senti-
do quando o tema é a responsabi-
lidade de uma liderança, ou a con-
dução de um grupo.

Nos últimos dias de fevereiro 
foi conhecida, em entrevista,  
a demissão do Presidente da Co-
missão Política do Partido Social 
Democrata (PSD) de Paredes,  
cinco meses depois das eleições 
autárquicas. O Dr. Rui Moutinho 
entendeu que não tinha condi-
ções pessoais para continuar 
a conduzir o PSD; contudo, não  
se demite da função de vereador. 
Sem querer discutir os propósitos 
da defesa do PSD nas reuniões  
de Câmara perante a população 
e os militantes, proponho olhar 
para esta história de cerca de ano 

e meio, em que o ouro passou  
para a mão do bandido, ficaram 
fantasmas no ar e as entrevistas e 
c r ó n i c a s  p a r e c e m  d e 
encomenda…

Há um ano e meio o Presidente 
da Comissão Política entrou para 
a estrutura do Partido a convite 
do Dr. Pedro Mendes (esse, sim, 
venceu a mais disputada eleição 
interna de sempre num partido 
político em Paredes) e, desde aí, o 
Dr. Rui Moutinho, começou a pre-
parar o partido, os presidentes de 
junta e o apoio do Presidente de 
Camara à altura para a sua pró-
pria Candidatura à Camara Muni-
cipal. Com isso, ultrapassou o seu 
legítimo presidente do PSD pela 
direita e empurrou-o para ficar 
sozinho na corrida municipal. 

Pelo caminho e enquanto pre-
sidente da secção não se coibiu de 
fazer uma seleção criteriosa dos 
militantes que não tivessem uma 
visão estritamente seguidista dos 
seus métodos para os eliminar po-
liticamente ou simplesmente pro-
vocar a sua rutura pela via da pro-
vocação. O caso mais flagrante de 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Seremos Capazes?

mariocamilomota@gmail.com
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OPINIÃO

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 

livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Pare-

des em áreas tão diversas como a política, a economia, a empresarial, 

a religiosa, a desportiva, a social e do seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, independen-

temente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionalidade ou 

sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a dignidade das 

pessoas e das instituições e a sua privacidade.

Delegar ou não delegar?
mágica para atender a um organismo pú-
blico, nem a delegação deverá ser exercida 
pelo romântico reconhecimento de que se 
deve "valorizar a pessoa humana" confe-
rindo-lhe responsabilidades. Com efeito, 
não é possível descentralizar sem delegar 
autoridade, mas essa delegação há-de ser 
fruto de uma programação que reflita au-
tenticamente a filosofia de administração 
pela qual a administração é uma coorde-
nação de esforços para a obtenção de ob-
jetivos comuns. Portanto, definida a filo-
sofia da administração através de políticas 
gerais e específicas, com diretrizes bem 
delineadas, cargos e funções determina-
dos, pessoal bem selecionado e treinado e 
racional sistema de comunicações, torna-

-se realidade a delegação, condicionada 
que esta fica a objetivos claramente defi-
nidos, à existência de atribuições específi-
cas para cada cargo e a relações de autori-
dade nitidamente fixadas. A delegação de 
autoridade repousa, assim, em chefias que 
conheçam, treinem e motivem suas equi-
pas, estabelecendo objetivos claros, bem 
como métodos e procedimentos para al-
cançá-los eficientemente. Em suma, des-
centralizar e, consequentemente, delegar 
autoridade, é o recurso de que a adminis-
tração se vale tanto para garantir sua so-
brevivência, quanto para poder expandir a 
sua ação, desenvolvendo-se para os com-
promissos que o crescimento implica.

E crescer é preciso.

Seremos Capazes?
agressão de linchamento político 
foi a atitude tida para com a Presi-
dente do seu núcleo residencial e 
ex-vereadora do PSD Dra. Raquel 
M. Silva que foi alvo de uma carta 
aberta carregada de insinuações 
difamatórias e na qual, mais tar-
d e ,  s e  v i r i a  a  r e t r a t a r 
tristemente.

Em resultado disso vieram as 
eleições e os paredenses deram a 
maioria absoluta ao PS, mas mais 
curioso ainda é, na minha opinião 
pessoal, a falta de responsabiliza-
ção política num processo de su-
cessão partidário em que se pas-
sou de um concelho social-demo-
crata de maiorias absolutas à 
instrumentalização de pessoas 
para atingir um fim não público. 
Como resultado ficam alguns em-
pregos a familiares, avenças tem-
porárias e investimentos eféme-
ros de que já ninguém se lembra e 
que em todas as governações 
marcam o fim de linha. No final 
ninguém foi responsável, quando 
sabemos que o responsável anda 
por aí e só quis ser o presidente, 
durante 12 anos. 

Os motivos pessoais não se 
discutem quando a política é algo 
público onde tem de existir dispo-
nibilidade para ceder na privaci-
dade e sobretudo capacidade pa-
ra servir e não o contrário. Obvia-
m e n t e ,  n e m  t o d o s  f o r a m 
capazes.

Agora, antes de olhar para as 
eleições que virão, os militantes 
do PSD ficam admirados quando 
assistem a um novo executivo ca-
marário que se esqueceu das pro-
messas nos livros escolares e no 
I.M.I, que resolveu fechar a porta 
ao atendimento aos presidentes 
de junta, segregou as freguesias 
no investimento das vias públicas 
e das escolas e nada tem feito so-
bre a poluição dos Rios Ferreira e 
Sousa. Admirados, sim porque a 
resposta deveria ser urgente!

Falta saber se esta saída do 
Presidente da Comissão Política 
do PSD significa que o maior par-
tido político de Paredes será ca-
paz de se reconciliar com os pare-
denses e sobretudo combater 
uma política municipal socialista 
que começa na incoerência.

Malditos 150 km…

A
s Câmaras Munici-
pais são compostas 
por Vereadores e 

pelo Presidente eleitos di-
retamente pelo povo, para 
uma legislatura de quatro 
anos com atribuições cons-
titucionais de legislar e fis-
calizar, além de representar 
essa mesma população que 
o elegeu. Para isso aconte-
cer, há necessidade de que o 
eleitor, ou seja, a população, 
tenha conhecimento real de 
quais são as atribuições de 
um Vereador. A atividade 
política reservada à Câma-
ra, corretamente desempe-
nhada, é das mais nobres.

O Vereador é muito im-
portante para a sociedade e 
para o desenvolvimento 
sustentável de um Municí-
pio. Não se pode rebaixar o 
mandato de um Vereador, 
como se a Câmara Munici-
pal fosse composta por ho-
mens e mulheres que não 
tiveram os seus nomes vali-
dados e qualificados por 
meio do voto direto da po-
pulação. Se hoje temos um 
determinado Vereador nu-
ma Câmara Municipal é por 
que alguém o elegeu, logo 
confiou que essa pessoa te-
ria tempo para exercer o 
seu cargo. 

O  c a b e ç a  d e  L i s t a  d o 
PSD, Rui Moutinho, demi-
tiu-se recentemente da li-
derança do PSD, alegando 
falta de tempo, segundo as 
informações que prestou, 
diz que faz agora 150 km 
diários na deslocação casa 
trabalho, e como tal não dis-
põe de tempo para liderar o 
partido….mas curiosamen-
te fica como Vereador!!

Curioso, pensava eu que 
ser Vereador era um cargo 
bem mais exigente, pensava 
eu que representar a popu-
lação e fiscalizar a atividade 

de que governa a Câmara 
era uma atividade exigente, 
e que precisava de muito e 
precioso tempo, mas não.

Pelos vistos, essa pode 
ser feita nas horas mortas 
das viagens de 150km, e tal-
vez por isso a oposição que 
o  P S D,  l i d e ra d o  p o r  R u i 
Moutinho, se entretenha a 
perguntar pelo pagamento 
de despesas feitas durante 
o mandato de Celso Ferrei-
ra, e a inventar subsídios 
q u e  n u n c a  s e  s o n h o u 
atribuir.

Passados cerca de três 
meses após a derrota elei-
toral de 1 de Outubro, o 
PSD para além de um aze-
dume tremendo, continua 
sem nenhuma vontade de 
ajudar a ultrapassar as difi-
culdades que criou ao longo 
da sua governação.

Teimam em insistir na 
mentira barata, continuam 
a insistir que o PS não pagou 
os livros em novembro tal 
como prometeu, ignoram as 
m u i t a s  m u d a n ç a s  j á 
operadas.

Percebo agora, os 150 
km não devem ser fáceis…, 
mas não seria mais sério e 
correto ter pedido a demis-
são de todos os cargos??

Posto isso, e para conclu-
são reafirmo que é de suma 
importância o papel do Ve-
reador para um município, 
pois é ele que tem o dever 
de votar matérias que de to-
das as formas atinjam posi-
tiva ou negativamente a 

população. Isto por si só, já é 
o suficiente para justificar 
uma dedicação temporal 
exigente e digna.

O voto inadequado para 
uma proposta numa reu-
nião Municipal, funciona 
como um rastilho de pólvo-
ra pura. Com consequên-
cias impensáveis e irrepará-
veis para a sociedade como 
um todo.

Felizmente o PSD na As-
sembleia Municipal vai con-
seguindo corrigir os erros 
de votação que o PSD co-
m e t e  n a s  r e u n i õ e s  d e 
Câmara. 

Felizmente que o PSD da 
Assembleia Municipal abs-
teve-se no orçamento, con-
t ra r i a n d o  o  P S D  d e  R u i 
Moutinho que votou con-
tra. Ainda bem para Pare-
des, que a postura na As-
sembleia Municipal do PSD, 
por norma é diferente, tal-
vez porque os deputados 
municipais  do PSD pos-
suem mais tempo…. A maio-
ria não terá de fazer uma 
deslocação de 150 km, e is-
so deve ajudar a realizar 
uma análise mais cuidada.

Não se esqueçam de que 
o Vereador sai do meio da 
população, é eleito por ela, 
e deve andar junto da mes-
ma para sentir as suas ne-
cessidades, quem passa a 
maior parte do seu tempo 
fora do concelho terá condi-
ções para exercer o seu 
mandato com a dignidade 
que o mesmo exige?

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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FREGUESIAS

Na Procissão do Senhor 
dos Passos celebra-se o pe-

ríodo da Quaresma e é re-
cordado o trajecto que Jesus 
Cristo percorreu desde a 
sua condenação à morte no 
pretório até ao seu sepulta-
mento, após a sua crucifica-
ção no Calvário.

Esta Procissão tem as 

suas raízes na Idade Média, 
nessa época as cruzadas vi-
sitavam os locais sagrados 
de Jerusalém por onde Je-
sus passou a caminho do 
martírio.

Mais tarde são os Euro-
peus que criam as Procis-

sões como forma de devo-
ção. Em Cristelo, é também 
tradição de longos anos a 
realização da Procissão do 
Senhor dos Passos, organi-
zada pela Confraria do Se-
nhor dos Passos, que este 
ano decorrerá no próximo 

domingo 11 de Março, pelas 
15h. Os devotos acompa-
nham a procissão do Senhor 
dos Passos desde a Igreja 
Paroquial, até ao Calvário da 
freguesia, local onde acon-
tece o comovente encontro 
de Jesus com Sua Mãe, Nos-

sa Senhora da Soledade, al-
tura em que o Pároco faz 
uma pregação para os parti-
cipantes na procissão.

E s t e  é  u m  m o m e n t o 
aguardado por muitos fiéis 
para fazerem uma demons-
tração pública da sua Fé.

    CRISTELO

Uma tradição em Cristelo – A Procissão do Senhor dos Passos

CARLA
NUNES

    LORDELO

Depois do trabalho o que faço?

Quando eu vinha para a 
rua com a bola debaixo do 
braço, usava o domingo pa-
ra ver o Aliados e rever a 
malta do barulho. Malta 
que refilava com pedras ca-
so o árbitro visse o que 
mais ninguém viu. 

Mas, se o glorioso jogasse 
em casa alheia ou se a chuva 
fosse um tormento, aprovei-
tava a oportunidade para 
meter o corpo no cinema. 
Esse monumento, que me 
ficará na memória até o ven-

to me levar para a morte, le-
v a v a  q u a l q u e r  u m  a o 
paraíso.   

Mais tarde, quando o 
martelo destruiu as paredes 
do cinema, as minhas pernas 
tiveram que procurar novos 
momentos. Foi aí que encon-
trei outras formas, noutras 
cidades, de viver o fim-de-
-semana, de viver uma noite 
perfeita durante a semana, 
porque a cidade onde vivia 
era só um monte de casas.

Hoje, Lordelo tem outra 
desenvoltura. Para isso con-
tribuiu em muito a constru-
ção do parque da cidade e os 
eventos promovidos pelas 
instituições. Neste paralelo, 
a Fundação Alord tem de-

sempenhado um papel irre-
preensível, apresentando 
programas ecléticos. 

Mas a oferta cultural ain-
da é escassa, ainda apresen-
ta fissuras. E ainda não atrai 
nem fixa jovens que, cada 
vez mais, saltam de cidade 
em cidade, de país em país, 
como se fossem cangurus. 

Sei que há esforço, ambi-
ção de mudar este paradig-
ma. E isso sente-se na cida-
de. Mas é preciso acrescen-
tar velocidade à prática. 

Caso continuemos nesta 
atuada, o futuro dos outros 
sítios pode roubar-nos, co-
mo nos tem roubado, a gera-
ção mais qualificada de 
sempre. 

SILVIO
SILVA

A cidadã mais idosa da Vila 
de Sobrosa, D. Rosa Freire da 
Silva, celebrou a 19 de Feve-
reiro 101 anos de vida.

Nascida em São Mamede 
de Infesta em 1917, reside em 
Sobrosa há mais de 60 anos. É 
viúva de Carmindo Bragança 
Coelho Duarte, presidente da 
Junta de Freguesia entre 

1955 e 1968. A Junta de Fre-
guesia felicitou-a por este es-
pecial aniversário, certifican-

do-a como a pessoa mais ve-
lha da freguesia, desde 5 de 
Dezembro de 2017.

    SOBROSA

D. Rosa Freire da Silva 
celebrou 101 anos

CRISTIANO
MARQUES

Uma colisão entre dois 
veículos ligeiros fez, ao início 
da noite do dia 4 de março, 
três feridos ligeiros, na Estra-
da Nacional (EN) 15, em As-
tromil. O alerta do acidente 
foi dado cerca das 20h.

As vítimas, socorridas pe-
los Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa e Baltar, foram 
transportadas para a urgên-
cia do Hospital de Penafiel.

Para o local foram mobili-
zados vários operacionais e 
veículos dos bombeiros e a 
viatura médica de emergên-
cia e reanimação (VMER) do 

Vale do Sousa e uma Ambu-
lância de Suporte Imediato 
de Vida (SIV) de Valongo. A 
G N R  t o m o u  c o n t a  d a 
ocorrência.

    REBORDOSA

Choque frontal na Nacional 15

PAULO 
PINHEIRO

A Associação Cultural e 

Recreativa de Rebordosa 

(ACRR) assinalou, no dia 3 

de março, o 59º aniversário 

numa festa que juntou só-

cios, familiares, amigos, 

representantes das coleti-

vidades e da junta de fre-

guesia bem como o presi-

dente da Câmara Munici-

pal  Paredes,  Alexandre 

Almeida, o vereador Elias 

Barros e o presidente da 
A s s e m b l e i a  M u n i c i p a l , 
Baptista Pereira. O 59º ani-
versário da ACRR foi ani-
mado pela Desatuna - Tuna 
Feminina da Escola Supe-
r i o r  d e  A r t e s  e  D e s i g n 
(ESAD).

A Junta de Freguesia de 

Rebordosa ao abrigo do pro-

jeto Rebordosa 21 realizou, 

com o apoio do Município, 

obras de proximidade na 

Rua das Searas. A interven-

ção destinou-se a repor a 

calçada em falta. Também na 

Rua da Carvalha foram fei-

tos trabalhos de beneficia-

ção e conservação dos pavi-

mentos, com a colocação de 

cubos. Esta obra tem como 

principal objetivo a devolu-

ção do espaço pedonal ao 

peão para que o possa utili-

zar em segurança.

Foi a 24 de fevereiro que 

elementos dos Bombeiros 

Voluntários de Tondela fize-

ram uma visita aos Bombeiros 

Voluntários de Rebordosa. 

Um jogo de futsal de cortesia, 

isto é sem vencidos e vence-

dores entre as duas equipas 

das duas corporações e um 

almoço confecionado por 

Bombeiras e Bombeiros fez a 

confraternização.

59º. Aniversário ACRR

Obras de proximidade em Rebordosa

B. V. Rebordosa receberam a visita de B. V. de Tondela
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AUTARQUIA

O 
Partido Socia-
lista está dispo-
nível para viabi-

lizar um executivo na junta 
de freguesia de Vilela de 
maioria PSD, desde que o 
segundo membro a entrar 
para o executivo não seja o 
Presidente ou o Tesoureiro 
do mandato anterior. 

Recorde-se que o PSD, 
nas eleições autárquicas 
de 2017, venceu Junta de 
Vilela, sem, no entanto, ter 
renovado a maioria. Deste 
modo, Mariana Machado 
Silva, eleita presidente, 
viu-se obrigada a negociar 
com a Oposição a consti-
tuição do executivo para 
que possa governar a fre-
guesia. Porém, após a elei-
ção do secretário, as nego-
ciações entraram num im-
p a s s e .  A  p r o p o s t a  d a 
Presidente para a eleição 
do Tesoureiro tem sido sis-
tematicamente chumbada 
pelo PS e CDS.

Na última Assembleia 
Municipal (AM) o PS deu um 
sinal de armistício ao assu-
mir que está disponível para 
deixar passar a eleição de 
um membro do PSD para 
Tesoureiro. 

Rui Silva, líder parlamen-
tar dos socialistas na AM, 
portador da proposta reve-
lou que os autarcas e diri-
gentes do PS reuniram com 
alguns dos eleitos na fre-
guesia de Vilela, os quais 
“estão na disposição de vo-
tar favoravelmente um 
membro do PSD como se-
gundo vogal da freguesia. 
Colocando apenas como 
condição que esse elemento 
não seja do anterior execu-
tivo”, disse.

Antes, o líder parlamen-

tar do PS já tinha ripado de 
um parecer da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte 
(CCDRN), datado de 19 de 
dezembro de 2017, em que 
é expressamente dito que 
“não havendo Executivo le-
g a l m e n t e  f o r m a d o ,  e m 
2018 deverá continuar a vi-
gorar o orçamento do ano 
2017”. 

C o n s i d e ra n d o  q u e  a 
atual situação “tem preocu-
pado os cidadãos de Vilela e 
atual Câmara”, Rui Silva re-
forçou que neste momento 
aquela freguesia “tem um 
presidente de junta limitado 
nas suas funções. Os seus 
poderes estão confinados a 
meros atos de gestão cor-
rentes e inadiáveis, à execu-
ção de deliberações ante-
riores e que não envolvam a 
disposição do património 
ou a definição de novas polí-

ticas ou novas estratégias. 
Deste modo limita-se aos 
planos aprovados no man-
dato anterior sem ser possí-
vel executar nada de novo”, 
disse Rui Silva. 

O líder parlamentar do 
PS reiterou que só com o en-
tendimento dos diversos 
partidos em que os eleitores 
confiaram a sua representa-
ção é possível ultrapassar 
este impasse. “Quem não 
tem maioria tem de nego-
ciar os apoios necessários. 
Aquilo que o PS está a fazer 
é aceitável dentro dos limi-
tes da democracia. Esta é a 
oportunidade que o PS dá 
para que a Junta de Vilela 
recupere a plenitude dos 
seus poderes e o seu normal 
f u n c i o n a m e n t o .  É  u m a 
oportunidade e um apelo ao 
bom senso e à sua maturida-
de política. Cumprimos a 
nossa obrigação. Não tere-

mos qualquer responsabili-
dade se esta situação se 
mantiver ou até se agravar 
com a queda do atual execu-
tivo, acrescentou Rui Silva, 
remetendo para os eleito-
res de Vilela “o julgamento” 
final.

Após a intervenção do lí-
der parlamentar do PS, Ma-
riana Machado Silva, pre-
tendeu fazer a defesa da 
honra, mas o presidente da 
AM, Baptista Pereira não 
lhe concedeu o direito con-
siderando que a honra da 
presidente de Junta de Vile-
la não foi ofendida. Contata-
da pelo Progresso de Pare-
des, a Presidente da Junta 
de Freguesia de Vilela, Ma-
riana Machado Silva, disse 
que a proposta do deputado 
Rui Silva “é uma falta de res-
peito para com José Silva”, o 
ex-Tesoureiro e recandidato 
do PSD ao cargo, “pelo tra-
balho que tem desenvolvido 
em prol da freguesia”, consi-
derou. A autarca diz que os 
assuntos de Vilela “discu-
tem-se na Assembleia de 
Freguesia e não na Assem-
bleia Municipal”. Quanto à 
proposta de Rui Silva, Ma-
riana Machado deixa claro: 
“é o PSD quem escolhe os 
seus representantes e não o 
PS; aliás, lembro que o argu-
mento do PS para indigitar 
Célia Rocha para o cargo de 
Secretária, por ser o cargo a 
que se candidatou nas au-
tárquicas, é o mesmo que é 
usado pelo PSD de pôr a Te-
soureiro quem na nossa lis-
ta se candidatou a tal cargo”, 
argumenta Mariana Macha-
do Silva. A presidente de 
junta de Vilela diz que a As-
sembleia de Freguesia só 
voltará a reunir “quando se 
vislumbrar uma solução” o 
que até agora, segundo dei-
xa perceber, não surgiu.

PS disponível para viabilizar 
executivo da junta de Vilela
AUTARQUIA. CCDRN diz que se a situação não se resolver, a junta terá de se gover-
nar com o orçamento de 2017. Caso o impasse se mantenha, Oposição poderá demi-
tir-se e provocar eleições antecipadas.

António Orlando | texto

Foi aprovado em Assem-
bleia Municipal, o prolonga-
mento por mais um ano do regi-
me excecional de regularização 
de dívidas que permite a quem 
tenha dívidas à Câmara Munici-
pal de Paredes, até ao ano de 
2016, as pague com isenção de 
juros de mora e das custas do 
processo de execução fiscal.

Luís Baltar, do PSD, conside-
rou que “este programa benefi-
cia os incumpridores e é injusto 
para os cumpridores”.

Macedo Lemos, eleito do 
CDS-PP, realçou que o que está 
em causa é um perdão que en-
volve cerca de 600 mil euros, 
“um valor elevado, sobretudo 
com tudo o que tem sido dito 
em relação à situação financei-

ra da Câmara”.  “O anterior exe-
cutivo [PSD] não fez nada para 
cobrar dívidas entre 2010 e 
2016 e lançou este programa 
de regularização de dívida em 
pleno ano de eleições. Isto é 
uma prorrogação do que foi fei-
to em ano de eleições e não es-
tamos a aguardar por 2021 pa-
ra fazer isso. Não estamos a dar 
sinais errados porque o que diz 
respeito a 2017 e 2018 tem 
que ser pago. Quem não paga, 
ou mostra que tem carências 
financeiras, ou será executado 
e penhorado”, garantiu, Alexan-
dre Almeida. Os munícipes irão, 
por carta, ser informados que 
podem beneficiar deste regime 
excecional de regularização de 
dívidas à autarquia.

O Tribunal de Paredes pode 
vir a acolher a Instância Central 
Cível depois de ter perdido o 
Departamento de Investigação 
e Ação Penal (DIAP) para 
Penafiel.

A informação foi avançada 
pelo presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, na As-
sembleia Municipal, após inter-
pelação do deputado do CDS, 
Macedo Lemos, que questio-
nou o presidente de câmara 
sobre o que é que a Câmara de 
Paredes fez para impedir a hu-
milhação da ida do DIAP para 
Penafiel. 

“O DIAP já está centralizado 
em Penafiel. Ter aqui o DIAP ou 
não ter não acrescenta grande 
coisa. Agora aquilo que puse-
mos em cima da mesa foi a vin-
da para Paredes da Instância 
Central Cível. Para vir a Instân-
cia Central Cível o espaço que 
fica libertado pelo DIAP não é 
suficiente. São precisas mais 
salas de audiências e gabinetes 
para juízes. Estamos a estudar 
como o vamos fazer. Mas foram 

dadas garantias de que se con-
seguirmos esses espaços físi-
cos no Tribunal há muito boas 
probabilidades de termos essa 
Instância. Apesar das nossas li-
mitações financeiras tudo fare-
mos paradotar o Tribunal des-
sas condições para receber a 
Instância Central Cível”, garan-
tiu. Recorde-se que, durante a 
visita aos tribunais de Paredes 
e Penafiel, no início do mês, a 
secretária de Estado Adjunta e 
da Justiça afirmou que o DIAP 
de Paredes vai passar para Pe-
nafiel, estando apenas a faltar a 
aprovação de uma portaria de 
extensão de encargos por parte 
do Ministério das Finanças pa-
ra avançar com o concurso pú-
blico e arrancar com a emprei-
tada no quartel de Penafiel.

As instâncias centrais têm, 
em suma, competência para 
toda a área geográfica corres-
pondente à comarca e desdo-
bram-se em (i) secções cíveis 
(que tramitam e julgam, em re-
gra, ações judicias de valor su-
perior a 50 mil euros).

OUTROS ASSUNTOS:

Câmara de Paredes  
prolonga regime excecional 
de regularização de dívidas

Tribunal de Paredes 
pode  vir a acolher 
Instância Central Cível

Mariana Machado Silva

Rui Silva
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EMPREGO

O 
número de de-
sempregados no 
concelho de Pa-

redes, em cinco anos, baixou 
em 3.870 pessoas. Segundo 

dados do Instituto de Empre-
go e Formação Profissional 
(IEFP), só no ano passado a 
descida foi de 704 pessoas, 
em relação ao ano anterior. O 
número de desempregados 
no concelho, atualmente, 
atinge os 4.650 paredenses.

Convém referir que nem 
sempre uma redução do nú-
mero de desempregados sig-
nifica que o mesmo número 
de pessoas arranjou empre-
go. É sabido que a diminuição 
de inscritos nos Centros de 
Emprego beneficia de forma 

Desemprego baixa, 
mas a contabilidade ainda 
ascende aos milhares 
TRABALHO. Região contabiliza 18 mil desempregados nos 
centros de emprego. 4.650 desempregados são de  Paredes 
ou residem no concelho.

António Orlando | texto

encapotada dos casos de 
quem emigrou ou desistiu da 
inscrição no IEFP.

Esta tendência de queda 
também aconteceu a nível 
nacional. Os dados do IEFP 
mostram que, em dezembro 
de 2017, estavam registados 
403.771 indivíduos como de-
sempregados, menos 78.785 
(16.3%) que no mesmo mês 
do ano anterior.

Em Penafiel atualmente 

há 3.543 desempregados, 
menos 568 que há um ano. 
Em Valongo tem 5.526 (-917 
que em dezembro de 2016), 
Lousada tem registados 
1.814 (-250 que em 2016) e 
Paços 
de Ferreira 2.794 (- 273).

PARADOXO 
DO DESEMPREGO 
ONDE FALTA 
MÃO-DE-OBRA
Contas feitas por alto, na 

região, há mais de 18 mil de-
sempregados nos centros de 
emprego dos quais 4.650 são 
paredenses e/ou residem no 
nosso concelho. 

Porém a principal indús-
tria do concelho, a produção 
de mobiliário, queixa-se da 
falta de mão-de-obra. Num 
encontro com a comunica-

ção social, por ocasião do se-
gundo aniversário da Asso-
ciação de Empresas de Pare-
des (ASEP), que se realizou 
na sexta-feira, dia 1 de mar-
ço, os industriais do sector do 
mobiliário voltaram a fazer 
notar que têm dificuldade 
em contratar empregados. 

“Mão de obra existe. O 
que não existe é mão de 
obra qualificada. As gran-
des empresas são emprega-
d o ra s  e  f o r m a d o ra s .  A s 
maiores conseguem aguen-
tar até que o trabalhador se 
forme. As mais pequenas 
não se podem dar a esse lu-
xo. A exigência, sobretudo 
do mercado externo, impõe 
que o trabalhador seja qua-
lificado para que o produto 
seja competitivo pela quali-
dade”,  afirma Luís César 
Oliveira Barbosa, vice-pre-
sidente da ASEP.

O setor, nos dizer dos pa-
trões, está a pagar os erros 
do passado. O trabalho de 
marceneiro era visto como 
um trabalho menor, com bai-
xos salários. “Criou-se um 
estigma no setor laboral do 
mobiliário que levou ao êxo-
do da mão de obra. Agora há 
que inverter essa realidade. 
Quem recebe um mau salário 
no setor é quem não tem for-
mação. Todo o empresário 
procura os melhores, logo 
esses são bem pagos. O que 
falta de mão de obra qualifi-
cada sobra em desinteresse 
dos trabalhadores em se 
qualificarem”, garantem os 
dirigentes da ASEP. 

A chave para o problema 
p a s s a r á  p e l o s  c u r s o s 
tecnoprofissionais.

O projeto Empreendedo-
rismo em Meio Rural na Re-
gião Norte (EMER-N) foi da-
do a conhecer na vila da So-
breira, no dia 28 de fevereiro, 
numa sessão de esclareci-
mento promovida pela Asso-
ciação de Desenvolvimento 
R u r a l  Te r r a s  d o  S o u s a 
(ADER-SOUSA) em parceria 
com a Câmara de Paredes.

O EMER-N visa alavancar 

e estimular os empreende-
dores a criarem micro e pe-
quenos negócios adaptados 
aos condicionalismos do 
meio rural com a finalidade 
de fomentarem o apareci-
mento e crescimento das 
empresas e de emprego na 
região norte do país.

O EMER-N abrange todo 
o concelho, no entanto, o De-
senvolvimento Local de Base 

Comunitária (DLBC) – Terras 
do Sousa 2020 (PDR2020 – 
Medida 10.2 e Norte2020 - 
S I 2 E ,  p r o j e c t o s  a t é 
1 0 0 . 0 0 0 € )  g e r i d o  p e l a 
A D E R - S O U S A  a p e n a s 
abrange as freguesias da So-
breira, Cête, Parada de To-
deia e Aguiar de Sousa.

Refira-se que o EMER-N é 
dirigido a empreendedores 
que possuam uma ideia ou um 

projeto que pretendam trans-
formar em negócio e a micro e 
pequenos empresários que 
querem dar uma nova dinâmi-
ca ao negócio, ao nível da ino-
vação, da modernização e da 
competitividade.

No âmbito do EMER-N 
cabe basicamente a mento-
ria e acompanhamento por 
técnicos com experiência 
comprovada, definição per-

sonalizada de plano de negó-
cios, acesso a opções de fi-
nanciamento e consultoria 
especializada gratuita.

Os empreendedores inte-
ressados em beneficiar da 
consultoria gratuita devem 
i n s c r e v e r - s e  e m :  w w w.
emern.pt

Para Alexandre Almeida, 
presidente da Câmara de 
Paredes e da ADER-SOU-

SA, “esta sessão decorreu 
na Sobreira, atendendo às 
potencialidades desta fre-
guesia, ainda ligada ao meio 
rural, mas que tem demons-
trado capacidade empreen-
dedora, podendo potenciar 
diversos projetos, nomea-
damente, de alojamento lo-
cal, criando uma oferta para 
o turismo”,  esclareceu o 
autarca.

Empreendedorismo em meio rural promovidos na Sobreira
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PUBLICIDADE

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

Av. Central de Gandra n.º34  |  4585-16 GANDRA - PRD
T  220 984  918  |  casadasreparações@outlook.pt

PAULO MACHADO  916  197  981

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

Tel.: 223 226 303  |  Tlm.: 919 227 669  |  968 671 639

paredes@solarsegura.com

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

Rua Rota dos Móveis, 75
Zona Industrial de Lordelo  |  4580-577 LORDELO PRD

Telf.: 255 781 018  |  Fax.: 255 781 217

josesrodrigues@sapo.pt

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

Feliz Natal

Gasóleo Aquecimento
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /  MAR'18

LORDELO 
AUDITÓRIO 
Até 31 março 
Exposição | Esculturas | Helena 
Fortunato

17 março | 21.30h 
Teatro| “Rosa do Alho”, de Carlos 
Pereira Valle e “Duas Gatas e Ou-
tros Mamíferos”, de Celestiano 
Rosa, pelo grupo Gente Animosa

BIBLIOTECA
Escritor do mês de março 
António Nobre 

O Leituras Sugere… 
Temas Infantojuvenis | Castanho 
& Branco | Manuela Ribeiro

15 e 22 | 10.30h 
Teatro de Fantoches | Os novos 
amigos de Jacinta, a lata que 
tilinta

13 e 20 março |10.30h 
Histórias de Encantar |Quem dá 
um abraço ao Martim? | David 
Melling

12 março | 10h 
Encontro com a escritora Manue-
la Ribeiro

COOPERAÇÃO
Dias 14,21 | 14.30h 
Teatro, Exercícios de Relaxamen-
to, Culinária

De 26 a 29 março | 14.30h
Atividades nas férias da Páscoa | 
artes manuais, sessão de cinema, 
culinária

PAREDES (cidade)
Até 24 março |horário 
expediente
Biblioteca Municipal | Exposição| 
1º Encontro Fotográfico em Cavi-
dades Artificiais |Fotografia

Até 20 abr |Casa da Cultura de 
Paredes
Exposição Arqueológica| Os Ro-
manos em Paredes: da vida quoti-
diana à exploração do ouro

N
o passado dia 24 
d e  f e v e r e i r o , 
c e r c a  d e  2 4 0 

pessoas, assistiram na Fun-
dação A LORD, à inaugura-
ção da exposição "Helena 
Fortunato Esculturas”. 

 “A mulher, o corpo, e so-
bretudo a alma são presen-
ças constantes na obra de 
Helena Fortunato, uma es-
cultora que teima em pas-
sar para o barro, para o ges-
so para a pedra e para o 
bronze o que lhe ditam as 

emoções e, essencialmen-
te, o coração”, escreveu, 
Agostinho Santos, jornalis-
ta/pintor presidente de Ar-
tistas de Gaia – Cooperati-
va Cultural. A transparên-
c i a  d a  o b r a  d e  H e l e n a 
Fortunato pode agora ser 
apreciada até ao dia 3º de 
abril na Fundação A LORD, 
em Lordelo, Paredes. 

Helena Fortunato é li-
cenciada em Artes-Plásti-
cas-Escultura, pela Escola 
Superior de Belas-Artes do 
Porto em 1981/82, tendo-
-lhe sido atribuído o Prémio 
Fernando Castro pelo Ate-

neu Comercial do Porto, 
para a melhor aluna nesse 
ano. No espólio da obra de 
Helena Fortunato encon-
tramos, por exemplo, o Mo-

numento a Santa Apolónia 
da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade 
do Porto ou a águia do Mo-
numento à Aviação do Jar-

dim da Capela de S. Pedro 
em Vilar do Paraíso, Vila 
Nova de Gaia. Fez algumas 
exposições individuais e 
participou em muitas cole-
tivas e é autora de diversas 
m e d a l h a s  e  t r o f é u s 
comemorativos.

Está representada em 
diversas coleções particu-
l a r e s  n a c i o n a i s  e 
internacionais.

Depois da inauguração 
de “Helena Fortunato Es-
culturas”, seguiu-se, no Au-
d i t ó r i o  d a  Fu n d a ç ã o  A 
LORD, o Sarau pelo Orfeão 
Universitário do Porto.

Escultura de Helena Fortunato  
na Fundação A LORD 
EXPOSIÇÃO. Natural do Pombal, radicada em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, Helena Fortunato, tem 
uma diversificada obra, nomeadamente, na autoria de diversas medalhas e troféus comemorativos.

António Orlando | texto

Rafael Moreira Pinto, 
aluno do Conservatório de 
Música de Paredes, obte-
ve, no passado dia 11, o 2.º 
prémio no IX Concurso de 
Trompete da Póvoa do Var-
zim, na categoria solo nivel 
III. O jovem paredense já 
tinha conquistado o mes-
mo lugar no pódio, na cate-
goria B, na quinta edição 
desse concurso, em 2014.

O IX Concurso de Trom-
pete da Póvoa de Varzim, 
que se realizou de 10 a 13 

de fevereiro no Auditório 
Municipal/Escola de Músi-
ca da Póvoa de Varzim, te-
ve 97 inscritos e pretendeu 
proporcionar aos concor-
rentes novas oportunida-
des para o domínio do co-
nhecimento e da perfor-
mance musical.

Rafael Moreira Pinto 
iniciou os seus estudos na 
Banda Musical de Lagares, 
em 2011, com apenas nove 
anos. No ano seguinte in-
gressou no Conservatório 

de Música de Paredes no 
e n s i n o  a r t i c u l a d o .  E m 
2016, mudou-se para a Suí-
ça e passou a frequentar a 
Kreismusikschule na cida-
de de Basel, tendo conquis-
tado, um ano mais tarde, o 
1.º prémio no concurso Ta-
lentfoerderung na mesma 
cidade. Está desde o ano 
passado em Portugal e fre-
quenta o 6.º grau na classe 
de trompete do professor 
Sérgio Pereira no Conser-
v a t ó r i o  d e  M ú s i c a  d e 

Paredes. 

Aluno do Conservatório de Música de Paredes 
conquistou prémio em competição de Trompete na Póvoa do Varzim

Rafael Moreira Pinto
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NECROLOGIA

FALECEU

ALBINO DOS 
SANTOS CAMPANHÂ
Faleceu no dia 3 de março com 80 anos. Era 
natural de Campo-Valongo e residente na Rua 
Conde Ferreira, n.º 890, Valongo. Era casado 

com Maria do Carmo Barros Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto)– Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
VALONGO

FALECEU

CLARINDA MOREIRA 
DAS NEVES (DA RITA)
Faleceu no dia 4 de março com 97 anos. Era na-
tural de Rebordosa-Paredes e residente na Rua 
Antero Ferreira Leal, n.º 272, Lordelo, Paredes. 

Era viúva de António Gonçalves.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

DEOLINDA 
DE SOUSA ROCHA
Faleceu no dia 23 de fevereiro com 91 anos. Era 
natural de Besteiros - Paredes e residente na 
Rua Fonte Rolheiro, n.º 76, Besteiros, Paredes.   

Era viúva de Adão de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

ADÃO PAULO 
DE SOUSA FARIA
Faleceu no dia 4 de março com 48 anos.  
Era natural de Cete-Paredes e residente  
na Rua de Poços, n.º 342, Guilhufe, Urrô,  

Penafiel.	Era	casado	com	Maria	de	Fátima	da	Rocha	Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 

filho	de	Joaquim	Teixeira	do	Couto)	–	Paredes.

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes. Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
URRÔ / PENAFIEL

FALECEU

JOSÉ ACÁCIO ALVES 
BARBOSA DE FREITAS
Faleceu no dia 23 de fevereiro com 87 anos.  
Era natural de Louredo-Paredes e residente  
na Rua Elias Moreira Neto, n.º 161, Paredes.  

Era viúvo de Maria da Graça Lobo Pinto Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho	de	Joaquim	Teixeira	do	Couto)	–	Paredes.	 

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes. Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
PAREDES

FALECEU

JOAQUIM MOREIRA 
DA COSTA
Faleceu no dia 24 de fevereiro com 59 anos.  
Era natural de Baltar – Paredes e residente  
na Rua das Irmãs Beneditinas, n.º 88, Baltar,  

Paredes. Era casado com Maria de Fátima Barbosa Faria da Costa. 

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso 
extinto ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 
pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A Família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

ELVIRA ROSA 
LEÃO PACHECO
Faleceu no dia 26 de fevereiro com 85 anos. 
Era natural de Ferreira, Paços de Ferreira 
e residente em Paredes. Era viúva de Luís 

Eduardo Coelho Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

PAREDES

FALECEU

FERNANDO JORGE  
SOUSA DA COSTA
Faleceu no dia 3 de março com 62 anos.  
Era natural de Casais - Lousada e residente  
em Beire, Paredes. Era casado com Maria Lau-

rinda Leão dos Santos Oliveira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

MARIA DE LOURDES DA 
ROCHA MEIRELES BARBOSA
Faleceu no dia 2 de março com 81 anos. Era 
natural de Mouriz-Paredes e residente na Rua 
Central da Bouça, n.º 62, Paredes.  Era viúva de 

José Fernando Carvalho Barbosa e Mãe de João Paulo, Filipe 
José e Ricardo Jorge da Rocha Meireles Carvalho Barbosa. 
AGRADECIMENTO
Seus	filhos	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	extremamente	
sensibilizados e na  impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral.  Participam também que 
as missas de 7.º dia serão celebradas, quinta-feira, dia 8 de mar-
ço, pelas 19 horas, na Igreja Matriz de Paredes e no sábado, dia 
10 pelas 17,30 horas, na Igreja Paroquial de Mouriz. Antecipa-
damente agradecem a todas as pessoas que participem nestes 
actos religiosos,

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa, (Gerência de José Paulo Couto),  Rua de Santo Estêvão, n.º 

97 Vilela- Paredes - Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537
MOURIZ / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

FERNANDA FERNANDES  
DE ALMEIDA
Faleceu no dia 1 de março com 86 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Rua da Corujeira, n.º 63, Lordelo, Paredes.  

Era divorciada.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM GONÇALVES 
(IMPERADOR)
Faleceu no dia 22 de fevereiro com 90 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua 
do Ronfe, n.º 257, Lordelo, Paredes. Era casado 

com Júlia Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO/ PAREDES

FALECEU

JOSÉ DE SOUSA
Faleceu no dia 5 de março com 89 anos. Era 
natural	de	Irivo-Penafiel	e	residente	na	Rua	
Gago Coutinho, n.º 16, Paredes. Era casado com 
Ana da Conceição Moreira Lopes.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  

PAREDES

FALECEU

MARIA DA ROCHA 
NEVES (MARGARIDA)
Faleceu no dia 6 de março com 81 anos. Era 
natural de Duas Igrejas-Paredes e residente na 
Av. 13 de Maio, n.º 727, Duas Igrejas, Paredes. 

Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

NATÁLIA MARIA  
MOREIRA FERREIRA
Faleceu no dia 3 de março com 29 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Es-
trada Nacional 209, n.º 4409, 1º Posterior Esq. 

Lordelo, Paredes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

VITORINO 
FERREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 23 de fevereiro com 77 anos. Era 
natural	de	Urrô-Penafiel	e	residente	na	Trav.	da	
Nora, n.º 29, Madalena, Paredes. Era viúvo de 

Leonor Moreira de Almeida e Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
MADALENA / PAREDES

FALECEU

JOSÉ JOAQUIM MOREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 1 de março com 81 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua 
de S. Pedro, n.º 36, Lordelo, Paredes. Era casado 

com Deolinda Barros Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

MARIA ADELINA 
DIAS DE MAGALHÃES
Faleceu no dia 1 de março com 92 anos. Era 
natural de Nevogilde-Lousada e residente na 
Rua Albano Jesus Amaral, n.º 1, (ADIL), Lordelo, 

Paredes. Era viúva de Artur José de Macedo.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

MARIA GLÓRIA 
RIBEIRO MARTINS
Faleceu no dia 24 de fevereiro com 89 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Es-
trada Nacional 209, n.º 2884, Lordelo, Paredes.    

Era viúva António Gonçalves.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES
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FALECEU

ARMÉNIO FERREIRA 
MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 20 de fevereiro com 73 
anos. Era natural e residente em Rebordo-
sa, Paredes. Era casado com Ilda Ferreira 

Nunes, Pai de Celestino Nunes da Silva e Cristina Maria 
Nunes da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua	esposa,	filhos,	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Patrícia Brito & Silva Lda. Rua do Padrão, nº 522-r/c.  

LORDELO – PAREDES. Tlf. 224007396 / Tlm. 937818122
REBORDOSA / PAREDES

PASSATEMPO

Vencedor

Dia dos Namorados

Florista

Olha para ti, incomparável Amor,
Eterna busca de uma Quimera,

Se queres dar lhe o devido valor?
Dedicação!.. E a flor da "Nova Era".

D
epois de um ano da 
viagem pela Améri-
ca Latina, chegou fi-

nalmente o meu primeiro livro. 
ONZE|NOVE, a minha América 
Latina, conta as minhas histó-
rias de viagem entre o México e 
o Brasil. Foram 11 países em 9 
meses, mas uma panóplia de 
aventuras e experiências conta-
d a  e m  m o v i m e n t o  c o m 
imagens”.  

Patrícia Campos, uma pare-
dense da Sobreira,  faz deste 
modo, o convite para a apresen-
tação, amanhã, dia 10 de março, 
na Casa da Cultura de Paredes 
do seu livro “Onze|Nove, Améri-
ca Latina”.

O livro retrata as histórias 
dos países por onde passou en-
tre março de 2016 e janeiro de 
2017 numa aventura em que 
Patrícia Campos deixou tudo 
para traz, inclusivé, o trabalho 
como técnica de Cardiopneu-
mologia, no Centro Hospitalar 
Gaia/Espinho. Enfiou a mochila 
e partiu em busca da América 
Latina. Simples. Ou nem por is-

so. Na bagem levou a experiên-
cia que desenvolvera em diver-
sas ações de voluntariado na 
Cruz Vermelha da Sobreira e ao 
longo da vida universitária. 

 “Quando comecei a viajar, 
sozinha, a ideia era alimentar o 
meu blog [um blogue de viagens 
intitulado Looking Around]. De-
pois quando terminei a viajem, a 
ideia do livro surgiu num impul-
so. Queria levar às pessoas um 
bocadinho do que tinha sido 
aqueles meses. Tentar aliar as 

minhas histórias à história do 
país e trazer as minhas expe-
riências mais marcantes para o 
livro”, relata ao Progresso de 

Paredes. Viajante profissional? 
E como isso se faz? “Não é ne-
cessária uma grande almofada 
financeira. Ao final de quatro 

Paredense visitou 11 países em 
nove meses e conta o que viu em livro 
VIAGENS. Viajar é, provavelmente, o melhor emprego do mundo, dirá a maioria dos leitores. Patrícia Campos, uma paredense da 
Sobreira, também é dessa opinião. “É a voz da experiência”, di-lo com toda a propriedade.

António Orlando | texto
meses de viagens surgiu-me 
uma proposta de trabalho para 
levar turistas até à América Lati-
na. O Blog não me dá dinheiro, 
mas abriu-me as portas. O tra-
balho não é para enriquecer, 
mas é para viajar muito e só faz 
quem gosta, abdicado do con-
forto, é preciso que se note”, res-
salva.  A aventura pela América 
Latina começou na Guatemala, 
um país que segundo a viajante, 
marcou “o início de uma nova 

etapa” na sua vida. “Conheci 
pessoas que foram fantásticas 
comigo e foi o país onde eu pas-
sei mais tempo”.

Dos 11 países por onde via-
jou, a cronista destaca o México 
pela “diversidade”, a Colômbia 
pela “hospitalidade” das pes-
soas, o Brasil pela “alegria cons-
tante” e o Peru pela “magia da 
cultura”. O livro Onze|Nove é 
lançado sábado às 21h na Casa 
da Cultura de Paredes.
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